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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-12-13

Tid 18.00

Plats Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Mötet öppnas kl 18:00. Vi samlas kl 17:30 för lättare måltid.

Följande ärende ska behandlas:

1. Handlingsplan för att stärka arbetet med genus och normkritiskt 
arbete - information
Dnr BSL 2017/0192

2. Uppföljning av tidigare lämnat yttrande över Motion från Christoffer 
Brinkåker (SD) om handlingsplan för särbegåvade elever
Dnr BSL 2017/0289

3. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad 2017
Dnr BSL 2017/1077

4. Bokslutsprognos 2017
Dnr BSL 2017/1078

5. Intern kontroll- Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds 
stad 2017
Dnr BSL 2017/1079

6. Beslut om lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022
Dnr BSL 2017/1080

7. Beställning Parkskolan
Dnr BSL 2017/1146

8. Beslut om att återkalla tidigare gjord beställning av förskola på 
Magleskolan
Dnr BSL 2017/1195
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9. Yttrande över Översiktsplan för Lunds kommun (planförslag för 
samråd)
Dnr BSL 2017/1081

10. Yttrande över Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 
Lunds kommun - Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0965

11. Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021
Dnr BSL 2017/1017

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

13. Anmälningar till nämndsammanträdet den 13 december
Dnr BSL 2017/1082

14. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022

15. 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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1. Handlingsplan för att stärka arbetet med 
genus och normkritiskt arbete - information
Dnr BSL 2017/0192

Sammanfattning
Uppföljning, information och redovisning.
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2. Uppföljning av tidigare lämnat yttrande över 
Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
handlingsplan för särbegåvade elever
Dnr BSL 2017/0289

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på 
Skolverket.se. Däremot är kunskapen viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutade 2017-05-29 att skolorna i 
Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt begåvade elever i 
syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen och att 
informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden.

Eftersom Barn- och skolförvaltningen Lunds stad och Barn- och 
skolförvaltningen Lund Öster går samman 2018 har en bedömning gjorts 
att det är lämpligast att samordna informationsinsatsen i början av 
vårterminen 2018. Mona Liljedahl, författare till ett flertal böcker om att 
möta särbegåvade barn på rätt sätt i skolan, föreläser på det första 
gemensamma skolledarforumet för 2018, den 26 januari.

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

 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att lägga återrapporten till handlingarna.
 

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Rektorer
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3. Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad 2017
Dnr BSL 2017/1077

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

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun 
genom en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå. Vid 2016 års 
uppföljning togs en ny rutin tagits fram som innebar att webbenkäten inte 
skulle besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället inom 
samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Genomförandet väckte många 
negativa reaktioner inom vår förvaltning då man upplevde svårigheter att 
besvara enkäten inom samverkanssystemet där man inte hade kännedom 
om varje enskild arbetsplats.

 

Inför uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 fick 
förvaltningarna välja mellan två olika modeller att besvara enkäten, 
antingen på samverkansnivå eller på enhetsnivå kopplat till 
arbetsplatsträffarna. Vår förvaltning valde att besvara enkäten på 
enhetsnivå. En arbetsgrupp besående av chef, skyddsombud och 
personalrepresentanter har utsetts på varje enhets arbetsplatsträff. 
Arbetsgruppen har tillsammans besvarat enkäten och därefter redovisat 
enkätsvaren på arbetsplatsträff. Ett samlat resultat per skolområde ska 
sedan samverkas i respektive skolområdes samverkanssystem. 
Genomförandet har fungerat väl och alla arbetsplatser med något enstaka 
undantag har besvarat enkäten.

 

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt 
arbetsgrupp analyserat resultatet och tagit fram förslag på en 
handlingsplan. För att åstadkomma ständiga förbättringar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom den nya Barn- och 
skolförvaltningen föreslås följande åtgärder under 2018;

Införa den gemensamma arbetsmiljöpolicyn för Barn- och 
skolförvaltningen, kommunicera innehållet till alla chefer och 
verksamhetsansvariga och genomföra uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter utifrån den nya organisationen,

Ta fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet för Barn- och 
skolförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 november 
2017 dnr 2017/1077.
Enkät SAM-uppföljning 2017 – Barn- och skolförvaltning Lunds stad.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2011, § 309.

Beslut expedieras till:
Skolledare/chefer, Akten
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4. Bokslutsprognos 2017
Dnr BSL 2017/1078
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5. Intern kontroll- Granskningsrapport Barn- 
och skolnämnd Lunds stad 2017
Dnr BSL 2017/1079

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av 
det interna kontrollarbetet under 2017. Utgångspunkten för denna 
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 
2017.

 

I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av 
kontrollmålen har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka 
åtgärder som behöver genomföras.

 

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 24 november 2017
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 1
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 2
 
 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att godkänna utförd intern kontroll
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6. Beslut om lokalplan för Barn- och 
skolnämnd Lunds stad 2018-2022
Dnr BSL 2017/1080

Sammanfattning
Ärendet innehåller beslut om barn- och skolnämnden Lunds stads 
lokalplan. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för 
förskola, skola och grundsärskola under perioden 2018-2022. 
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds 
stad 2018-2022 BSL 2017/1080
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 2017-12-13
Lokalplan tabell 2018-2022
 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att fastställa Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022
 
att Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 utgör 

delunderlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt 
investeringsgruppens utarbetande av investeringsplan

 
att Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 utgör 

underlag för kommande beställningar
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7. Beställning Parkskolan
Dnr BSL 2017/1146

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska Svaneskolans verksamhet flytta till 
Parkskolan. Parkskolan ska bli en grundskola med kapacitet för upp till 
400 elever. Projektet är utrett och ärendet innehåller en beställning av ny 
grundskola på Parkskolan för 360 elever enligt remissutgåvan för nytt 
lokalprogram. Projektet är kostnadsberäknat till 55 miljoner och 
finansieras inom kommunstyrelsens investeringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning Parkskolan 2017-12-13
Parkskolan Programredovisning 2017-11-28
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022
Lokalplan tabell 2018-2022

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Beslut expedieras till:
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8. Beslut om att återkalla tidigare gjord 
beställning av förskola på Magleskolan
Dnr BSL 2017/1195

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beställde en fyra
avdelnings förskola i före detta Magleskolans lokaler den 8 juni 2016. 
För att kunna leva upp till kraven på antal kvadratmeter utemiljö per barn 
så skissades en lösning med utemiljö i två plan fram. Inför beställningen 
gjordes en enkel utredning av denna innovativa lösning. Vid den 
fördjupade utredningen konstaterades att konstruktionen med utemiljö i 
två plan är svårgenomförbar och orimligt dyr. Sett till dessa 
förutsättningar behöver beställningen återkallas

Beslutsunderlag
Återkallande av Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, 
Dnr BSL 2017/1195
Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, Dnr BSL 
2016/0006

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att återkalla Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning (BSL 

2016/0006)

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
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9. Yttrande över Översiktsplan för Lunds 
kommun (planförslag för samråd)
Dnr BSL 2017/1081

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Översiktsplan för Lunds kommun – 
planförslag för samråd, dnr BN 2017/0337 att besvara senast 30 
november 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund
Stad tjänsteskrivelse den 29 november 2017 dnr BSL 2017/1081.
Översiktsplan för Lunds kommun- Planstrategi, samrådshandling
Byggnadsnämndens beslut den 21 september 2017, § 157 dnr BN 
2017/0337.
 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till samrådet
 

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
Akten
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10. Yttrande över Detaljplan för Koggen 1 och 
del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun - 
Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0965

Sammanfattning
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra hinder för att i framtiden anlägga en gång- 
cykeltunnel i områdets västra utkant.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 
Lunds kommun - samrådshandling
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-
09-08
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08
 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till samrådet

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
Akten
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11. Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för 
Lunds kommun 2018-2021
Dnr BSL 2017/1017

Sammanfattning
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 
perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 
till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 
visioner i LundaMaTs III. Tekniska förvaltningen har sänt 
trafiksäkerhetsprogrammet på remiss till skolförvaltningen att besvara 
senast 15 december 2017. Det viktigt att bibehålla den goda kontakten 
mellan Tekniska förvaltningen och skolorna. Fritidshemmen har ett 
trafikrelaterat läroplansuppdrag och att ett samarbete mellan tekniska 
förvaltningen och fridshemmen skulle kunna utvecklas. Åtgärder som 
inte får glömmas bort är framförallt information om belysning och 
reflexer i mörker. Det är positivt att utveckla nätet med säkrare skolvägar

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 29 november 
2017 dnr 2017/1017
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2017, § 202 dnr TN 17/531
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017 dnr TN
17/531
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021
 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att instämma i förvaltningens synpunkter och översända 

tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Tekniska nämnden.
 

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen, Jonas Grahn
Skolledare inom Lunds stad
Akten
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12. Anmälningar om kränkande behandling 
2017
Dnr BSL 2017/0029

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2017-10-20 – 2017-11-20.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, ”Anmälningar om 
kränkande behandling oktober 2017” dnr BSL 2017/0029.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, november 2017” till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.
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13. Anmälningar till nämndsammanträdet den 
13 december
Dnr BSL 2017/1082

Sammanfattning
Inkomna anmälningar redovisas.
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14. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022

Sammanfattning
Inkomna delegationsbeslut redovisas.
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15. Skoldirektören informerar



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

2017-12-01 BSL 2017/0289

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Ann Edvik

046-3594708

ann.edvik@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
handlingsplan för särbegåvade elever

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på 
Skolverket.se. Däremot är kunskapen viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.   

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutade 2017-05-29 att skolorna i 
Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt begåvade elever i 
syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen och att 
informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden. 

Eftersom Barn- och skolförvaltningen Lunds stad och Barn- och 
skolförvaltningen Lund Öster går samman 2018 har en bedömning gjorts 
att det är lämpligast att samordna informationsinsatsen i början av 
vårterminen 2018. Mona Liljedahl, författare till ett flertal böcker om att 
möta särbegåvade barn på rätt sätt i skolan, föreläser på det första 
gemensamma skolledarforumet för 2018, den 26 januari.

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

Ärendet
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.
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SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner. 
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som 
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en 
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter 
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket. 
se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.   

Mindre informationsinsatser har genomförts för samtliga förskolechefer 
under skolledaforums nätverkstid. Några skolområden har också arbetat 
övergripande för att öka kunskapen och beredskapen för särbegåvade 
barn. Eftersom Barn- och skolförvaltningen Lunds stad och Barn- och 
skolförvaltningen Lund Öster går samman 2018 har en bedömning gjorts 
att det är lämpligast att samordna informationsinsatsen i början av 
vårterminen 2018. Mona Liljedahl, författare till ett flertal böcker om att 
möta särbegåvade barn på rätt sätt i skolan, föreläser på det första 
gemensamma skolledarforumet för 2018, den 26 januari, där hon delar 
upp sin föreläsning i följande delar: 1: upptäcka särbegåvade barn och 
elever, 2: arbeta med särbegåvade barn och elever, med utrymme för 
frågor efter föreläsningen. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads beslutade 2017-05-29 att skolorna i 
Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt begåvade elever i 
syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen och att 
informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads Återrapport Motion från 
Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för särbegåvade elever, 
den 1 december 2017, dnr 2017/0289
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan 
särbegåvade elever, den 20 april 2017, dnr 2017/0289
Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete
mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå
och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-
begavadeelever-1.230661 Skolverket

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
- att lägga återrapporten till handlingarna.
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Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Rektorer
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Ann Edvik

046-3594708

ann.edvik@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
handlingsplan för särbegåvade elever

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner. 
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som 
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en 
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter 
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket. 
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.   

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att skolorna i Lunds stad ser till att det finns kunskap om särskilt 

begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan 
särbegåvade elever, den XX mars 2017, dnr 2017/0289
Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete 
mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå 
och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-
elever-1.230661 Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661
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Barnets bästa
Detta beslut kan påverka särskilt begåvade barns möjligheter att nå så 
långt som möjligt inom ramen för skolans arbete. Enligt skollagen ska 
skolan ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande och sin personaliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Beslutet får anses ligga väl i linje med barnets bästa 
enligt Barnkonventionen.

Ärendet
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen framgår 
att Christoffer Brinkåker fått information från Mensa om att Lund är den 
kommun med störst andel av deras medlemmar, som har en uppmätt IQ 
på över 130. Vidare informeras i motionen om att särbegåvade barn 
sällan får den stimulans de är i behov av i skolan i dag och att detta får 
negativa konsekvenser för dessa barn, att dessa barn felaktigt tilldelas 
diagnoser. Därför påtalas vikten av kunskap kring hur skolan kan 
identifiera dessa barn för att anpassa undervisningen för dem. I motionen 
hänvisar Christoffer Brinkåker till SKLs dokument Handlingsplan 
särskilt begåvade elever 2016. 
Skolverket har publicerat ett omfattande material på Skolverket.se om 
elever med särskild begåvning. Här redovisas att skolan ofta missar dessa 
barns särskilda begåvning och därigenom inte lever upp till skollagens 
krav på att stimulera varje elev så att eleven kan nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Att inte uppmärsammas och ges rätt stimulans 
kan leda till ett utåtagerande beteende, eller ett introvert beteende, 
beroende på barnets reaktioner. 

I lunds kommuns elevenkät, Lunk, ställs en fråga om utmaningar: ”Mina 
lärare ger mig utmaningar så att jag hela tiden utvecklas”. Enkätsvaren i 
årskurs 5 visar att de flesta av eleverna i Lunds stad upplever att detta 
stämmer, under 7% uppger att det stämmer ganska eller mycket dåligt. I 
årskurs 8 uppger 16,9% av pojkarna och 27,1% av flickorna att det 
stämmer ganska eller mycket dåligt. Elevsvaren ger en indikation på att 
en del av eleverna i högre åldrar upplever att de inte får den stimulans de 
hade behövt i skolarbetet. Dessa svar bör dock balanseras mot de svar 
eleverna i Lund i årskurs 8 ger när det gäller olika typer av 
stressreaktioner p.g.a. arbetsbelastning. Här visar eleverna en hög siffra 
om upplevd stress.

Något av skolområdena i Lunds stad har arbetat fokuserat med frågan 
kring elever med särskilt begåvning och satsat på fortbildning i detta för 
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skolområdet för att stärka kunskapen kring dessa barns behov. 
Skolområdet har också en specialpedagog som särskilt har vidareutbildat 
sig inom särskild begåvning och på så sätt kan stötta arbetet i 
skolområdet. 

I skollagen finns krav på att starta en utredning då någon elev har 
svårigheter i sin skolsituation. Särskilt begåvade barn bör 
uppmärksammas i ett tidigare skede, och därför behövs kunskap kring 
särbegåvning, något som något skolområde redan identifierat och arbetat 
efter. Att utarbeta en särskild handlingsplan är däremot inte nödvändigt, 
då det redan finns utförligt arbetsmaterial och råd via exempelvis 
Skolverket.se. Att säkerställa att personal på skolorna har kunskap om 
och därigenom kan uppmärksamma elever med särbegåvning och 
anpassa undervisningen till dessa barn, såväl som till andra barn med 
andra typer av begåvning, är viktigt. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att skolorna i Lunds stad ser till att det finns kunskap om särskilt 

begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen.

att informationsinsatsen återrapporteras till nämnden för information. 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Rektorer
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Motion om handlingsplan för särbegåvade elever 

Ställd till Lunds kommunfullmäktige 

Två procent av · Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas 
särbegåvade, personer med en uppmätt IQ på över 130, människor som vid 
upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin intelligens. Föreningen för 
högintelligenta, Mensa, har dessutom berättat att den kommun med störst andel 
av deras medlemmar är just Lund, så vi kan utan att skämmas skryta om att vår 
kommun är den mest intelligenta I Sverige sedd till sin storlek. Detta innebär 
dock att det finns ett problem. 

Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. 
Av detta kan de riskera att bli introverta, och uppfattas av andra barn och vuxna 
ha en social nedsättning. De kan också riskera att bli utåtagerande, ett 
störmoment i undervisningen. Och då det är särskilt svårt för andra människor 
att identifiera dessa barn som särbegåvade så ställs frågan på sin spets och man 
börjar istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en diagnos. Föräldrarna 
kan undra om det är något fel på deras barn, lärarna blir nästan 
handlingsförlamade i klassrummen, och kamraterna tycker att man är lite 
konstig, annorlunda. 

Identifiering av särbegåvade barn är däremot ingen svår sak, om man har fått 
reda på vilka rekvisit man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn 
mellan 2 och 4 år gamla som visat sig ha mellan 140 och 160 IQ. Metoder för att 
stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra, och kräver inte mer än 
grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning för detta 
finns att tillgå hos forskare i psykologi. 



Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin 
uppväxt, så finns det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya 
Elon Musk eller Stephen Hawking, och på så sätt kan ge tillbaka till samhället 
tiodubbelt. Vi kan se det som en väldigt billig och bra investering för framtiden. 

Som grund för denna handlingsplan vill jag hänvisa till SKL:s dokument 
"Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016", som beskriver vad särbegåvning 
är, och exemplifierar pedagogiska insatser för elever. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att Lunds kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för indentifiering av, 
och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. 

Christoff er Brinkåker 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad 2017

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

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun 
genom en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå. Vid 2016 års 
uppföljning togs en ny rutin tagits fram som innebar att webbenkäten inte 
skulle besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället inom 
samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Genomförandet väckte många 
negativa reaktioner inom vår förvaltning då man upplevde svårigheter att 
besvara enkäten inom samverkanssystemet där man inte hade kännedom 
om varje enskild arbetsplats. 

Inför uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 fick 
förvaltningarna välja mellan två olika modeller att besvara enkäten, 
antingen på samverkansnivå eller på enhetsnivå kopplat till 
arbetsplatsträffarna. Vår förvaltning valde att besvara enkäten på 
enhetsnivå. En arbetsgrupp besående av chef, skyddsombud och 
personalrepresentanter har utsetts på varje enhets arbetsplatsträff. 
Arbetsgruppen har tillsammans besvarat enkäten och därefter redovisat 
enkätsvaren på arbetsplatsträff. Ett samlat resultat per skolområde ska 
sedan samverkas i respektive skolområdes samverkanssystem. 
Genomförandet har fungerat väl och alla arbetsplatser med något enstaka 
undantag har besvarat enkäten.

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt 
arbetsgrupp analyserat resultatet och tagit fram förslag på en 
handlingsplan. För att åstadkomma ständiga förbättringar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom den nya Barn- och 
skolförvaltningen föreslås följande åtgärder under 2018;

 Införa den gemensamma arbetsmiljöpolicyn för Barn- och 
skolförvaltningen, kommunicera innehållet till alla chefer och 
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verksamhetsansvariga och genomföra uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter utifrån den nya organisationen,

 Ta fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet för Barn- 
och skolförvaltningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 15 november 
2017 dnr 2017/1077.
Enkät SAM-uppföljning 2017 – Barn- och skolförvaltning Lunds stad.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2011, § 309.

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

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

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

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun. 
Resultatet har redovisats i en förvaltningsgemensam rapport med 
handlingsplan som tagits upp i samverkansgrupp och fastställts i 
nämnden. Därefter har en kommungemensam rapport med handlingsplan 
tagits fram. 

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

Vid 2016 års uppföljning togs en ny rutin tagits fram som innebar att 
webbenkäten inte skulle besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället 
inom samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Genomförandet väckte 
många negativa reaktioner inom vår förvaltning då man upplevde 
svårigheter att besvara enkäten inom samverkanssystemet där man inte 
hade kännedom om varje enskild arbetsplats. 
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Inför uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017 fick 
förvaltningarna välja mellan två olika modeller att besvara enkäten, 
antingen på samverkansnivå eller på enhetsnivå kopplat till 
arbetsplatsträffarna. Vår förvaltning valde att besvara enkäten på 
enhetsnivå. En arbetsgrupp besående av chef, skyddsombud och 
personalrepresentanter har utsetts på arbetsplatsträff. Arbetsgruppen har 
tillsammans besvarat enkäten och därefter redovisat enkätsvaren på 
arbetsplatsträff. Ett samlat resultat per skolområde ska sedan samverkas i 
respektive skolområdes samverkanssystem. Genomförandet har fungerat 
väl och alla arbetsplatser med något enstaka undantag har besvarat 
enkäten. Det har totalt inkommit 82 enkätsvar.

När det gäller de åtgärder som togs fram för 2017 års handlingsplan så 
har följande genomförts:

 Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och 
fackliga företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå 
samt för huvudskyddsombud genomfördes vid två olika 
halvdagspass i mars 2017

 Informationsinsatser för skolledare/chefer avseende rapportering 
av olycksfall och tillbud för medarbetare enligt de nya rutinerna i 
rapporteringsverktyget LISA. 10 informationspass genomförda 
under september – oktober samt två uppsamlingstillfällen 
inplanerade under november – december

I 2017 års handlingsplan fanns även som åtgärd att ta fram 
uppföljningsbara arbetsmiljömål på enhetsnivå. Nu pågår ett 
kommunövergripande arbete med att ta fram arbetsmiljömål för 
kommunen i stort. Detta beräknas vara klart under 2018. Därefter blir det 
aktuellt att ta fram arbetsmiljömål på förvaltningsnivå och enhetsnivå 
inom hela Lunds kommun.

Resultat

82 enkätsvar har inkommit totalt. Alla arbetsplatser har besvarat enkäten 
med undantag av två förskolenheter där det finns en vakans på 
förskolechefstjänsten. 

Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga 
verksamheten?
69 av de 82 arbetsplatserna menar att det stämmer helt eller ganska väl 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del i den dagliga 
verksamheten. 10 arbetsplatser har svarat att det fungerar mindre väl, 
övriga tre arbetsplatser att det fungerar inte alls eller vet ej/ingen åsikt. 
Det finns kommentarer om att arbetsmiljöfrågorna är ständigt närvarande 
genom samtal och möten av olika slag t ex arbetsplatsträffar, 
samverkansmöten, skyddsronder, medarbetarsamtal och 
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utvecklingssamtal. Flera nystartade enheter skriver att de är på gång att 
skapa rutiner i arbetsmiljöarbetet. De psykosociala frågorna beskrivs som 
svårare att hitta arbetssätt för.

Har medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet?
80 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller ganska väl. Två menar att det 
inte fungerar så väl. Av kommentarerna framgår att det finns många olika 
sätt att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som exempelvis 
genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar och samverkansmöten, 
vid arbetslags- och enhetsmöten samt vid skyddsronder Det finns också 
kommentarer om att skyddsombud inte finns på alla arbetsplatser samt att 
skyddsombuden upplever att de har för lite tid för sitt uppdrag.

Finns det rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till?
68 arbetsplatser instämmer helt eller menar att det fungerar ganska väl. 11 
arbetsplatser svarar att det inte fungerar så väl medan tre har svarat inte alls 
eller vet ej/ingen åsikt. Bland kommentarerna framgår att rutiner finns med 
egna framtagna årshjul eller på förvaltningsövergripande nivå, men de behöver 
tydliggöras och bli kända av all personal.
 
Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för arbetsmiljöuppgifter?
77 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller delvis i att det finns en skriftlig 
uppgiftsfördelning. Tre arbetsplatser svarar att det inte fungerar så väl medan 
två har svarat vet ej/ingen åsikt. I kommentarerna konstateras att det är främst i 
ämnena slöjd, NO och idrott som det finns uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter.

Finns det tillräcklig kompetens för att genomföra arbetsmiljö-
uppgifterna?
70 arbetsplatser av 82 tycker att det finns tillräcklig kompetens eller att 
det stämmer ganska väl. Sju har svarat att det inte stämmer så väl medan 
fem har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna framgår att man 
börjat gå på den nya kommunövergripande arbetsmiljöutbildningen som 
vänder sig både till chefer och skyddsombud. Vidare efterfrågas 
utbildning inom stressområdet utifrån den nya AFS:en om Organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 

Har alla medarbetare kännedom kring risker i arbetet?
74 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det fungerar ganska 
väl. Sex menar att det inte fungerar så väl och två har svarat vet ej/ingen 
åsikt. Bland kommentarerna konstateras att det finns behov av bättre 
introduktion för nyanställda och mera information till vikarier.
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Görs skriftlig riskbedömning inför planerade verksamhetsförändringar?
60 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska väl. 16 
menar att det inte stämmer så väl. Tre har svarat att det inte alls fungerar och tre 
har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna framgår att riskbedömningar 
alltid görs vid stora förändringar. Däremot är det inte helt klart vad som gäller vid 
mindre förändringar av verksamheten. 

Har alla medarbetare kännedom om hur arbetsskador rapporteras i 
LISA?
43 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. 28 menar att det inte stämmer så väl. Nio har svarat att det inte 
stämmer alls och två har svarat vet ej/ingen åsikt.  Ett stort antal 
kommentarer handlar om att man ska gå igenom rutinerna för LISA på 
arbetsplatsträff utifrån det material som cheferna fått på egna 
informationstillfällen under hösten.

Har alla medarbetare kännedom om hur tillbud rapporteras i LISA?
38 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. 30 menar att det inte stämmer så väl. 12 har svarat att det inte 
stämmer alls och två har svarat vet ej/ingen åsikt. Ett stort antal 
kommentarer handlar också här om att man ska gå igenom rutinerna för 
LISA på arbetsplatsträff.

Finns det tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet?
56 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. 17 menar att det inte stämmer så väl. Tre har svarat att det inte 
stämmer alls och sex har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna 
framgår att man arbetat med prioriteringsområden utifrån 
medarbetarenkäten. De förskolor som varit aktiva med kartläggning av 
arbetsmiljön har också tagit fram konkreta mål. Detta görs även på 
skyddsronden. Men det uttrycks också att det finns oklarhet kring vad 
som menas med uppföljningsbara mål på de olika nivåerna kommun, 
förvaltning och enskild arbetsplats.

Används företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?
70 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. 10 menar att det inte stämmer så väl och två har svarat vet ej/ingen 
åsikt. Av svaren framgår att kurser i mindfulness har använts samt 
hälsosamtal vid upprepad korttidsfrånvaro och tidiga signaler på ohälsa.  

Finns det rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?
71 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. Sex menar att det inte stämmer så väl. Två har svarat att det inte 
stämmer alls och två har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna 
framgår att rutinerna behöver utvecklas med en dokumenterad arbetsgång 
och göras mer tillgängliga och enkla att hitta. 
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Sker det ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete inom området 
arbetsbelastning och upplevd stress?
69 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. 10 menar att det inte stämmer så väl och tre har svarat vet ej/ingen 
åsikt. Flera nämner den prioriteringslista som tagits fram för lärare 
utifrån den nya AFS:en Organisatorisk och social arbetsmiljö. Men man 
lyfter också behovet av prioriteringslista för fler yrkeskategorier inom 
förvaltningen.

Har elevskyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? (Gäller endast skolår 6 och uppåt)
14 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. En arbetsplats menar att det inte stämmer så väl. Åtta har svarat att 
det inte stämmer alls och 29 har svarat vet ej/ingen åsikt.
Av någon kommentar framgår att man inte haft elevskyddsombud då det 
är första året med åk 6 på skolan. 

Har elevskyddsombud tillräcklig kompetens för att genomföra 
arbetsmiljöuppgifterna? (Gäller endast skolår 6 och uppåt)
10 arbetsplatser av 82 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska 
väl. Två menar att det inte stämmer så väl. Sju har svarat att det inte 
stämmer alls och 37 har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna 
framgår att det finns ett rullande schema med utbildning av 
elevskyddsombud i åk 6-8.

Åtgärdsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
För att åstadkomma ständiga förbättringar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslås 
följande åtgärder under 2017, utifrån uppföljningens resultat;

Åtgärd Ansvarig Klart när Uppföljning/kontroll

Införa ny 
arbetsmiljöpolicy med 
uppgiftsfördelning

Skoldirektör December 2018 Oktober 2018

Ta ram gemensamma 
rutiner inom 
arbetsmiljöområdet

HR chef December 2018 Oktober 2018
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Förvaltningens förslag till beslut

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

arbetsmiljöarbete under 2018, vilket innebär;

 Införa den gemensamma arbetsmiljöpolicyn för Barn- och 
skolförvaltningen, kommunicera innehållet till alla chefer och 
verksamhetsansvariga och genomföra uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter utifrån den nya organisationen,

 Ta fram gemensamma rutiner inom arbetsmiljöområdet för Barn- 
och skolförvaltningen.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson Ingrid Ståhl
Skoldirektör HR-konsult

 
 

Beslut expedieras till:
Skolledare/chefer, Akten
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 St Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Patrik Löfstrand

046-356927

patrik.lofstrand@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Intern kontroll - Granskningsrapport Barn- 
och skolnämnd Lunds stad 2017

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av 
det interna kontrollarbetet under 2017. Utgångspunkten för denna 
granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 
2017.

I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av 
kontrollmålen har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka 
åtgärder som behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 24 november 2017
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 1
Granskningsrapport Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017 – Bilaga 2

Barnets bästa
Den interna kontrollen syftar till att granska och följa upp 
verksamhetsområden där risk har identifierats som antingen direkt eller 
indirekt påverkar barn.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad fastställde plan för 2017 års interna 
kontroll 2016-12-14 § 116. Resultatet av granskningen med tillhörande 
åtgärdsplan finns presenterade i dokumentet ”Granskningsrapport Barn- 
och skolnämnd Lunds stad 2017”. 
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att godkänna utförd intern kontroll

Mats Jönsson
Skoldirektör

Patrik Löfstrand
Ekonom



2017

GRANSKNINGSRAPPORT 
INTERN KONTROLL 2017

Barn- och skolnämnd Lund Stad



2

Sammanfattning
Handlingsplanen för intern kontroll 2017 innehåller totalt åtta 
kontrollaktiviteter. Tre av dem är kommungemensamma och fem är 
nämndspecifika. I förvaltningens förslag till handlingsplan för intern 
kontroll 2017 ingick fyra nämndspecifika kontrollaktiviteter. Därtill 
fattade nämnden beslut om att lägga till ytterligare en kontrollaktivitet. I 
denna granskningsrapport kommer resultatet av årets interna kontroll 
redovisas. Förvaltningen genomför årligen en riskanalys och denna låg 
till grund för vilka kontrollaktiviteter som föreslogs ingå i årets interna 
kontroll. I tabellen nedan finns riskerna presenterade tillsammans med de 
risker som låg till grund för de kommungemensamma 
kontrollaktiviteterna.

Process Delprocess Risk Sannolikhet Konsekvens

Ledning Uppföljning 
Att kommunens 
handläggningstider inte bidrar 
till god service till medborgarna 

3. Möjlig 3.Kännbar

Att kommunens rutiner för 
rehabilitering och hantering av 
tidiga signaler vid upprepad 
sjukfrånvaro inte följs 

3. Möjlig 3.Kännbar

Arbetsgivar-
rollen Rehabilitering 

Att tillbudsrapportering är 
bristfällig 4. Sannolik 3.Kännbar

Ledning Uppföljning Att beslutad delegations- 
ordning inte följs 3. Möjlig 3.Kännbar

Leverantörs-
fakturor 

Att dröjsmålsränta och 
påminnelseavgifter inte 
konteras korrekt 

3. Möjlig 3.Kännbar

Ekonomi 

Inköp 
Att köptroheten mot 
kommunens avtal inte är 
tillfredställande 

3. Möjlig 3.Kännbar

Att skolornas likabehandlings- 
planer och planer mot 
kränkande behandling inte är 
uppdaterade, relevanta och 
tydliga 

2. Mindre 
sannolik 4.Allvarlig

Pedagogisk 
verksamhet Likabehandling 

Att förskolornas lika- 
behandlingsplaner och planer 
mot kränkande behandling inte 
är uppdaterade, relevanta och 
tydliga 

2. Mindre 
sannolik 4.Allvarlig
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Uppföljning av kontrollaktiviteter

Kommungemensamma
1. Att kommunens handläggningstider inte bidrar till god 
service till medborgarna

Ett av kommunens fokusområde är inflytande, delaktighet och service. 
Korta handläggningstider upplevs troligen positivt av lundaborna. Korta 
handläggningstider ska alltid ställas i relation till kvalitet i arbetet och 
nödvändiga kontroller som ligger till grund för ett beslut. Granskningen 
innebär en inventering av de olika ärendena som respektive 
nämnd/förvaltning handlägger.

Vilka ärendetyper har nämnden gentemot medborgare, både vad gäller 
myndighetsärende och andra typer av serviceärende?

Förvaltningen har identifierat nedanstående ärendetyper som vanligast 
förekommande inom organisationen:

 Beslutsärenden som rör barns förskoleplacering och elevers 
skolgång

 Skrivelser från medborgare

 Beslut enligt skollagen

 Klagomålshantering

 Frågor till förvaltningsbrevlådan

 Frågor/synpunkter via mail/telefon till enskild tjänsteman

 Kränkande behandling

 Frånvarorapportering till vårdnadshavare

 Skolskjutsärenden

 Mottagande i grundsärskolan

 Svar/redovisning till olika myndigheter i ärenden som berör 
enskild elev och vårdnadshavare, t.ex. Skolinspektionen, 
Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen.

 Begäran från medborgare om uppgifter avseende t.ex. 
lönestatistik
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Finns det någon målsättning alternativt lagkrav vad gäller 
handläggningstid för de olika ärendetyperna?

Enligt kommunens klagomålshantering ska den klagande ha ett svar inom 
10 dagar. Frågor/synpunkter via mail/telefon till förvaltningsbrevlådan 
och enskild tjänsteman ska hanteras skyndsamt. Detsamma gäller när 
medborgare begär ut uppgifter som omfattas av offentlighetsprincipen. 
Ärenden som rör kränkande behandling ska hanteras enligt skollagen 
kapitel 6. För ärenden som kräver svar till myndigheter finns det alltid ett 
fastställt datum när svar senast ska lämnas. För mottagande inom 
särskolan uppgår handläggningstiden till ca tre veckor.

Hur följer nämnden de olika handläggningstiderna?

Ärenden som styrs via delegationsplanen t.ex. skolinspektionsärenden 
och kränkande behandling återrapporteras till nämnden som 
delegationsbeslut. Nämnden får en årlig återrapportering av 
frånvarostatistiken inom skolan. En årlig återrapportering sker även av 
skolplacering i samband med skolvalet. En del ärenden som t.ex. 
mottagande i särskolan och kränkande behandling omfattas med jämna 
mellanrum av den interna kontrollen. Att förvaltningen lever upp till 
målsättningen att barnomsorgsplats ska erbjudas inom tre månader följs 
årligen upp i årsanalysen.  

I hur stor del av ärendena följs målsättningen/ lagkravet på 
handläggningstid?
Om målsättning/ lagkrav inte uppnås, vad är orsaken till detta?

I tabellen på nästa sida presenteras en sammanställning av förvaltningens 
bedömning av hur väl målsättningen/lagkravet på handläggningstid 
uppfylls för de olika ärendetyperna. Bedömningen har gjorts utifrån en 
fyrgradig skala: Mycket väl, Till övervägande del väl, Mindre väl och 
Bristfälligt.
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Ärendetyp Måluppfyllelse
Beslutsärenden som rör barns 
förskoleplacering och elevers skolgång  Mycket väl
Skrivelser från medborgare  Mycket väl
Beslut enligt skollagen  Mycket väl
Klagomålshantering  Till övervägande del väl1

Frågor till förvaltningsbrevlådan  Till övervägande del väl2

Frågor/synpunkter via mail/telefon till 
enskild tjänsteman  Till övervägande del väl3

Kränkande behandling  Till övervägande del väl4

Frånvarorapportering till vårdnadshavare  Mycket väl
Skolskjutsärenden  Mycket väl
Mottagande i grundsärskolan  Mycket väl
Svar/redovisning till olika myndigheter i 
ärenden som berör enskild elev och 
vårdnadshavare, t.ex. Skolinspektionen, 
Barnombudsmannen och 
Diskrimineringsombudsmannen.  Mycket väl
Begäran från medborgare om uppgifter 
avseende t.ex. lönestatistik  Till övervägande del väl5

2. Att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering 
av tidiga signaler vid upprepad sjukfrånvaro inte följs

I kommunens rehabiliteringsprocess framgår det att en 
rehabiliteringsutrednings ska påbörjas, förutom vid långtidssjukskrivning 
mer än fyra veckor, vid upprepad korttidssjukfrånvaro och vid tidiga 
signaler på ohälsa. Under hösten 2016 fördes en diskussion med 
skolledarna/ cheferna om man inom förvaltningen mera systematiskt 
skulle slussa medarbetare till företagshälsovården på hälsosamtal vid 
upprepad korttidssjukfrånvaro och tidiga signaler på ohälsa. 
Systematiken innebär att vid hög korttidssjukfrånvaro, oavsett orsak, på 
7-8 sjukfrånvarotillfällen under ett år ska medarbetaren ha kontakt med 
företagshälsovården för hälsosamtal. 
Från och med januari 2017 introducerades det nya arbetssättet som 
innebär att chef och medarbetare har ett samtal och tillsammans gör en 

1 Svar lämnas alltid men handläggningstiden kan variera
2 Svar lämnas alltid men handläggningstiden kan variera
3 Bedömningen grundas på skolkontorets personal och cheferna inom förvaltningen. 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad består av ca 2 500 medarbetare och därmed kan 
svarstiden variera mellan olika medarbetare.
4 Uppföljning har visat att skolor i olika omfattning rapporterar in anmälningar om 
kränkande behandling. Uppföljning och utbildningsinsats krävs för att öka 
likvärdigheten av inrapporteringen.
5 Svar lämnas alltid men handläggningstiden kan variera
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rehabiliteringsutredning. Chefen beställer därefter hälsosamtal på 
företagshälsovården. Medarbetaren får träffa företagssköterska eller 
beteendevetare beroende på vilket behov som finns. Efter hälsosamtalet 
ska det ske en återkoppling med chef, företagssköterska och medarbetare 
och vid behov ska en åtgärdsplan upprättas och uppföljning planeras in. 
Syftet är att fånga upp tidiga signaler på ohälsa för att bryta en negativ 
utveckling i ett tidigt skede. Under tiden januari – oktober 2017 har cirka 
50 hälsosamtal beställts på företagshälsovården.

Vilket stöd i form av systemstöd och rutinstöd har chefer för att 
uppmärksamma upprepad kortidssjukfrånvaro?

Cheferna har under ett antal år saknat systemstöd för att själva kunna 
hämta uppgifter när det gäller medarbetarnas sjukfrånvaro och varit 
beroende av att listor tagits fram från HR-enhetens sida. Under hösten 
2017 har dock ett nytt system introducerats genom QlikView. Alla 
skolledare och chefer har fått en genomgång av QlikView och hur de på ett 
enkelt sätt kan se både den längre sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron 
på sina enheter. Rutinstödet i form av ett presentationsmaterial av det nya 
arbetssättet med hälsosamtal visades på skolledarforum i januari och 
cheferna fick i uppdrag att gå igenom presentationsmaterialet på en 
arbetsplatsträff, så att alla medarbetare skulle vara väl informerade om den 
nya rutinen.  

Upplever chefer att stödet är tillräckligt?

I dialogen med skolledarna och cheferna på höstens möten kring 
sjukfrånvaron har framkommit att man tycker att det är ett bra arbetssätt 
att slussa systematiskt till företagshälsovården. Cheferna upplever att det 
underlättar i deras arbete. Det har ett viktigt signalvärde och 
medarbetarna har ofta upplevt att de fått ett bra stöd. Insatser har kunnat 
sättas in i ett tidigt skede och man har i flera fall kunnat undvika en 
långtidssjukskrivning. 

Vilken dokumentation görs av att samtal om upprepad sjukfrånvaro 
genomförs och av rehabiliteringsutredningen eller motivering till att 
rehabiliteringsutredning inte görs trots upprepad korttidsjukfrånvaro?

Vid beställning av hälsosamtal på företagshälsovården görs alltid en 
skriftlig rehabiliterings-utredning på särskild blankett som undertecknas 
av både medarbetaren och berörd chef. Hälsosamtal ska genomföras vid 
tidiga signaler på ohälsa, exempelvis vid upplevelse av stress och att man 
mår dåligt samt vid hög korttidssjukfrånvaro med 7-8 
sjukfrånvarotillfällen under ett års tid. Hälsosamtal kan även vara aktuellt 
vid färre antal sjukfrånvarotillfällen. 



7

Hur säkerställs att informationen följer med vid eventuellt chefsbyte?

Eftersom Lunds kommun i nuläget inte har något dokumentationssystem 
när det gäller rehabilitering genomförs överföringen av information i 
samband med chefsbyte muntligt. I anslutning till att ett nytt HR-system 
upphandlats ska det även upphandlas ett dokumentationssystem för 
rehabilitering, vilket är mycket tillfredsställande och säkrar tillgången till 
information på ett mer effektivt sätt även vid chefsbyten.

Sammanfattning och åtgärder
Förvaltningen har under året provat ett nytt arbetssätt där skolledare och 
chefer systematiskt slussar till hälsosamtal på företagshälsovården vid 
tidiga signaler på ohälsa och hög korttidssjukfrånvaro. Under tiden 
januari – oktober 2017 har cirka 50 hälsosamtal beställts på 
företagshälsovården. Vid avstämningsmöten med cheferna under hösten 
har framkommit att de nya rutinerna upplevs positivt och avsikten är att 
förvaltningen ska fortsätta med det systematiska arbetssättet. 
Förvaltningens HR-enhet genomför också kontinuerliga uppföljningar av 
sjukfrånvaron.

3. Att tillbudsrapporteringen är bristfällig

Arbetsskador och tillbud bland anställda i Lunds kommun ska registreras 
i det webbaserade arbetsskaderegistret LISA (Lokalt InformationsSystem 
för Arbetsskador). Att även tillbud som skulle kunnat leda till olycksfall 
eller ohälsa registreras är viktigt som ett led i det förebyggande arbetet 
för att identifiera risker och förhindra skador. 

Granskningen avser tillbudsrapporteringen inom Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad under perioden 2017-01-01--2017-11-13

Vilken typ av tillbud rapporteras inom förvaltningen?

De tillbud som rapporterats under aktuell period är av olika karaktär. I 
tjugotvå fall har tillbudet rubricerats som tillbud att bli skadad av person 
(gäller även oavsiktlig händelse). Dessa tillbud handlar främst om 
situationer mellan medarbetare och elev eller händelser där personal fått 
ingripa i olika situationer mellan elever. Övriga tillbud har bland annat 
rubricerats som belastningstillbud (vid lyft eller rörelse), falltillbud och 
tillbud på grund av fallande föremål.  Flertalet tillbud har redovisats som 
mindre allvarliga händelser, medan 12 bedömts som allvarlig händelse.
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Hur stor andel tillbud rapporteras i förhållande till antalet rapporterade 
arbetsskador?

Under aktuell period har 220 händelser registrerats i LISA. Av de 220 
händelserna är 43, knappt 20 %, tillbud. Övriga avser rapporterade 
arbetsskador, varav endast ett fåtal medfört sjukfrånvaro med anledning av 
den inträffade händelsen. Fyra tillbud avser förskola, resterande skola.

Vid vilka tillfällen väljer organisationen att inte rapportera tillbud?

Numera är det medarbetaren själv som registrerar en inträffad arbetsskada 
eller ett tillbud i LISA. Därefter meddelas berörd chef som fullföljer 
registreringen. Att ett tillbud inte registreras beror sannolikt främst på att 
medarbetaren inte tänker på att även en händelse som inte medfört någon 
skada ska rapporteras. Vi har sett att efter förvaltningens utbildningsinsats 
under hösten så har tillbud registrerats i högre grad än tidigare.

Vilka åtgärder gör förvaltningen för att säkerställa att alla tillbud 
rapporteras?

Under hösten har förvaltningens HR-enhet genomfört utbildningsinsatser för 
samtliga skolledare/chefer om verktyget LISA. Vid dessa 
utbildningstillfällen har gåtts igenom vad man som chef ska göra i systemet 
respektive vad medarbetaren ska göra vid registrering av arbetsskador och 
tillbud. Skillnaderna mellan en skada och ett tillbud har också tydliggjorts. 
Uppdraget till cheferna var att i sin tur informera vidare till medarbetarna 
vid en arbetsplatsträff med syfte både att medarbetarna ska veta hur de 
anmäler en arbetsskada eller ett tillbud och att öka medvetenheten om 
betydelsen av att även tillbud rapporteras.
Både inträffade arbetsskador och tillbud redovisas vid samverkan på 
förvaltningsnivå fyra gånger per år.

Nämndspecifika
4. Att beslutad delegationsordning inte följs

I Barn- och skolnämnd Lunds stads delegationsplan står i dag att 
delegerade beslut ska anmälas till nämnden. Besluten ska registreras i 
ärendebehandlingssystemet och redovisas på kommande 
nämndsammanträde. 

Det är viktigt att delegationsbeslut fortlöpande anmäls till nämnden. En 
bristande återrapportering riskerar att få negativa konsekvenser både för 
nämnden (styrning, kontroll) och för kommunens medborgare (möjlighet 
till insyn, besvärstid).
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Kontrollmålet syftar till att ge en nulägesbild av verksamhetens 
anmälningar av delegationsbeslut. Bilden ska fungera som utgångspunkt 
vid kommande uppföljningar och vara en av grunderna för det 
utvecklingsarbete som förvaltningen behöver genomföra inom 
ärendehantering.

Anmäler verksamheten samtliga delegationsbeslut till nämnden?

En måttstock är att antalet anmälda delegationsbeslut kalenderåret 2016 
sammantaget var 162  varav 78 var skolplaceringsbeslut. Kalenderåret 
2017 är vid detta redovisningstillfälle inte avslutat men fram till 
novembernämnden har i runda tal 400 delegationsbeslut varav 31 är 
skolplaceringsbeslut rapporterats. 

Inrapporteringen har helt klart ökat och en slutsats av detta kan vara att 
det, under året, ökade fokus på delegationsplanen i form av 
utbildningsinsatser och  informationsspridning på flera beslutsnivåer har 
gett resultat. Det är viktigt att verksamheten är medveten om vilka beslut 
som fattas på nämndens uppdrag och vad detta innebär. Verksamheten 
har under året varit föremål för en omfattande medial bevakning av ett 
ärende gällande anmälan av kränkande behandling. Detta har också 
bidragit till ett allmänt ökat  medvetande inom verksamheten om vikten 
av en korrekt ärendehantering.

Säkerligen finns det ett mörkertal med beslut som inte rapporteras vilket 
skillnaden i inrapportering mellan åren synliggör. Den nya 
skolförvaltningen som bildas fr o m 1 januari 2018 behöver stärka, 
tydliggöra och fortsätta utvecklingsarbetet inom ärendehantering.   
 
Anmäls delegationsbesluten fortlöpande?

Hur fort delegationsbesluten anmäls ser olika ut och det kan finnas olika 
anledningar till detta. En anledning kan vara att man inte har utarbetade 
rutiner för rapportering inom 
skolområdet/rektorsområdet/skolan/förskolan. För att kunna ha detta 
krävs kunskap om vilka beslut som ska rapporteras, vilket förvaltningen 
arbetar med. Det krävs också en omställning till ett mer digitalt arbetssätt 
så att inrapporteringsprocessen kan underlättas.

Är besluten korrekt utformade och innehåller nödvändig information?

Detta är en fråga som inte går att besvara med ”ja” eller ”nej”. De 
beslutsmallar som finns är i många fall relativt gamla och i vissa fall 
florerar/har det florerat olika mallar till samma beslut.
Här finns behov av en översyn där beslutsmallarna grafiskt uppdateras, 
likformas och anpassas till dagens behov. Behovet av ett digitaliserat 
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arbetssätt med webmallar som med ett knapptryck skickas direkt till 
ärendehanteringssystemet W3D3 är stort. 

5. Att dröjsmålsränta och påminnelseavgifter inte 
konteras korrekt

I Lunds kommuns kontoplan finns särskilda konton som ska användas för 
olika slags dröjsmålskostnader. För att förvaltningen ska kunna följa upp 
dessa kostnader är det viktigt att de konteras med rätt konto. Syftet med 
kontrollmålet är att granska huruvida de dröjsmålskostnader som uppstår 
på grund av för sent betalda fakturor konteras korrekt.

Konteras förvaltningens dröjsmålskostnader korrekt?

Förvaltningen har granskat samtliga fakturor som under årets första tio 
månader har konterats helt, eller till viss del, med något av kontona som 
avser dröjsmålskostnader. Granskningen visar att de flesta av dessa 
fakturor kommer från olika inkassobolag. Därför har förvaltningen valt 
att analysera samtliga fakturor från dessa inkassobolag, oavsett hur de har 
konterats, för att kontrollera om konteringen är korrekt. Totalt har 53 
fakturor från tio olika leverantörer granskats. Fakturor från inkassobolag 
innehåller ofta flera kostnader, inkassoavgift, påminnelseavgift, 
dröjsmålsränta och ibland kostnad för originalfakturan från leverantören 
som levererade varor eller tjänster till verksamheten. Därför krävs extra 
noggrannhet för konteringen av dessa fakturor. 51 av 53 fakturor har 
konterats med konton som avser dröjsmålskostnader. Två fakturor har 
felaktigt konterats helt utifrån vad originalfakturorna avsåg trots att de 
innehöll dröjsmålskostnader.

Utöver granskningen av fakturor från inkassobolagen har förvaltningen 
valt att med hjälp av stickprov granska 100 slumpvis utvalda fakturor 
från två av våra större leverantörer. Syftet med denna granskning var att 
upptäcka eventuella felkonteringar av fakturor som innehåller 
dröjsmålskostnader. Av de 100 granskade fakturorna innehöll två 
dröjsmålskostnader och båda var korrekt konterade.

6. Att köptroheten mot kommunens avtal inte är 
tillfredställande

Kontrollmålet syftar till att granska hur köptroheten gentemot ramavtal 
utfaller. Målet med köptrohet syftar till att sänka kommunens kostnader 
och på sikt bibehålla bra relationer med kommunens leverantörer. 
Granskning har genomförts för tre olika varuslag, kontorsmaterial, 
lekmaterial och läromedel.
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I vilken utsträckning används kommunens ramavtal vid inköp läromedel, 
lekmaterial och kontorsmaterial?

Nedan finns en sammanställning av hur stor andel av köpen inom 
respektive kategori som är gjorda av leverantörer som kommunen har 
ramavtal med.

Varuslag                    Volym (tkr)                  Ramlev. (%)      
Kontorsmaterial            367                               91
Lekmaterial                   1119                              87
Läromedel                    2395                              94

Kommentar
Under årets första halvår uppgår förvaltningens köp av kontorsmaterial 
till 367 tkr. 91 procent av köpen är gjorda av upphandlad leverantör. För 
varuslaget lekmaterial är 87 procent av totalt 1119 tkr under årets första 
sex månader köpta av upphandlad leverantör. För kategorin läromedel 
har förvaltningen på olika sätt följt upp köptroheten sedan 2009. 
Resultaten har varit svåranalyserade då en del av läromedlen som 
skolorna köpt inte har funnits hos upphandlad leverantör. Detta gäller 
främst för ämnena träslöjd, textilslöjd, musik och idrott. För att kunna 
göra en bättre och mer korrekt analys av köptroheten avseende läromedel 
har årets kontroll avgränsats till de typer av läromedel som faktiskt finns 
att tillgå från kommunens upphandlade leverantör, vilket är läroböcker, 
AV-media, CD-rom och elektroniska böcker. Resultatet är att under årets 
första sex månader är 94 procent av köpen gjorda av upphandlad 
leverantör. Detta är en förbättring jämfört med den senaste granskningen 
som gjordes 2014 då köptroheten uppgick till 91 procent för läromedel.
Förvaltningens bedömning är att resultatet av granskningen är relativt 
bra. 

Målsättningen är att samtliga köp ska göras av en upphandlad leverantör 
om det är möjligt. Att resultatet av granskningen inte är 100 procent 
beror främst på två anledningar. Den första anledningen är att beställare 
ibland gör bedömningen att efterfrågad produkt inte finns att tillgå hos 
upphandlad leverantör och därför måste vända sig till en annan 
leverantör. Den andra anledningen är dessvärre att beställare ibland gör 
fel och handlar av fel leverantör. Därför måste förvaltningen och 
kommunen kontinuerligt informera om vilka avtal kommunen har och 
vikten av att de följs.
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7. Att förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner 
och planer mot kränkande behandling inte är 
uppdaterade, relevanta och tydliga

Arbetet med diskriminering och kränkande behandling är grundläggande 
för att skapa en god arbetsmiljö och skapa goda förutsättningar för en 
god lärandemiljö. Varje plan ska utgå från en kartläggning på 
förskolan/skolan. Vidare bör de mål och förebyggande insatser som 
förskolorna/skolorna ska vidta på ett tydligt sätt vara kopplade till denna 
kartläggning.

För att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande är det av 
största vikt att den arbetsmiljö som barn och elever agerar i är så god som 
möjligt. För medarbetarnas del handlar det om att skapa goda 
arbetsmiljöförutsättningar i mötet med barn och elever. Varje 
förskola/skola utformar insatser och åtgärder utifrån de behov som finns i 
den egna verksamheten.

Upprättas förskolornas/skolornas planer mot diskriminering6 och 
kränkande behandling årligen? 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad har begärt in alla förskolors och 
skolors/grundsärskolors planer mot diskriminering och kränkande 
behandling och alla 91 förskolor och skolor/grundsärskolor har lämnat in 
sina planer samt upprättat dem för 2017. 

Förvaltningen har genomfört ett stickprov och plockat ut 17 planer (2 
skolor och 2 förskolor från varje skolområde samt 1 skola från Lsr) och 
granskat om planerna utgår från en kartläggning på förskolan/skolan samt 
om de mål och förebyggande insatser som förskolorna/skolorna ska vidta 

6 Med anledning av ändringarna i diskrimineringslagen den 1 januari 2017 kommer 
dagens krav på att upprätta en likabehandlingsplan att ersättas med ett annat 
dokumentationskrav. Ändringen i diskrimineringslagen innebär att förskolorna och 
skolorna ska börja arbeta med aktiva åtgärder enligt en fyrstegsmodell. De fyra stegen 
innebär att de ska:

 undersöka om det finns risker för diskriminering (inklusive trakasserier och 
sexuella trakasserier) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.

 analysera orsaker till de hinder och risker som har upptäckts.
 åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter utifrån den undersökning och analys som har gjorts.
 följa upp och utvärdera arbetet. 

I arbetet med aktiva åtgärder ska rektor och förskolechef samverka med barn och elever 
samt med anställda i verksamheten. Även vårdnadshavare ska involveras i detta arbete. 

Lunds stad har tagit fram ett underlag som verksamheterna från och med läsåret 
2017/2018 ska använda för dokumentation i enlighet med diskrimineringslagen. Kravet 
i skollagen att upprätta en plan mot kränkande behandling kvarstår.
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på ett tydligt sätt är kopplade till denna kartläggning. Av det 17 planerna 
är det en plan för skolan och två för förskolan som inte genomfört en 
kartläggning med barnen/eleverna eller kopplat mål till den genomförda 
kartläggningen. Både skolan och en av förskolorna som har brister i sina 
planer har nyligen fått en ny förskolechef respektive rektor. 

Förvaltningen har tidigare identifierat att förvaltningens förskolor och 
skolor anmäler diskriminering och kränkande behandling till 
huvudmannen i olika omfattning. Förvaltningen har därför planerat en 
utbildningsinsats till förskolechefer och rektorer. I samband med 
utbildningsinsatsen kommer skolledarna att informeras om vikten av att 
kartläggningar genomförs samt att mål ska kopplas till kartläggningen.  

På vilket sätt sker kartläggningen av nuläget i skolan/förskolan?

Kartläggningen sker under dagen i samspelet mellan barn och personal, 
barnen ger uttryck för vad som inte känns bra och är öppna med detta. 
Genom barns lek, där barns olika rädslor och funderingar som kan 
härledas till diskriminering är en viktig del i kartläggningsarbetet.  
Pedagogerna tar hänsyn både till det som barnen säger och det som 
pedagogerna ser i leken. På förskolorna arbetar pedagogerna även med 
att bli medvetna om barns tidiga signaler om eventuella kränkningar. 
Barnen medverkar vid kartläggning av trygga platser både ute och inne. 
Med det upplägget kommer det på ett naturligt sätt fram vilka platser som 
känns otrygga och varför. Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är 
också en viktig faktor i kartläggningen.

I skolan genomförs kartläggningar i början av terminen genom olika 
aktiviteter som ”trygghetsvandringar” där eleverna pekar ut otrygga 
platser på s kolan samt genom samtal med elever i olika trygghetsgrupper 
eller med representanter i elevrådet. Flera skolor genomför även egna 
trygghetsenkäter där eleverna kan ange var de känner sig otrygga. 
Trivselenkäterna följs därefter upp på gruppnivå och ibland på 
individnivå, genom djupintervju avseende ett par frågor. Det är även 
vanligt att lärare och fritidspedagoger håller i ”kamrat-samtal” med 
eleverna vilket också är en del i kartläggningsarbetet. Skolorna arbetar 
även med rastvärdar och rastaktiviteter som också är en viktig länk i 
kartläggningsarbetet. 

Hur involveras barn/elever i kartläggningsarbetet?

På förskolorna arbetar man bl.a. med känslokort och pratar med barnen 
om hur man är som kompis och samtidigt stöttar barnen med att sätta ord 
på sina känslor. Förskolorna arbetar med barns integritet och använder 
sig bl.a. av Rädda barnens material ”Stopp min kropp” för att hjälpa barn 
sätta gränser och respektera ett nej. Förskolorna arbetar även med att 
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pedagogerna ska bli medvetna om barns tidiga signaler om eventuella 
kränkningar. Barn tränas tidigt i att utveckla förmågan att sätta gränser 
och sätta ord på sina känslor och behov. I barnens lek, såsom nämnts i 
tidigare stycke involveras barnen i kartläggningsarbetet.

Flera skolor har tillsammans med eleverna arbetat för att förenkla sin 
plan mot diskriminering och kränkande behandling till en version som 
även är tydlig och enkel att förstå för eleverna. Skolorna arbetar också 
med begreppen kränkning och diskriminering för att alla elever ska förstå 
innebörden. I alla skolor genomförs schemabrytande aktiviteter i början 
av varje läsår ”tillsammansdagar” som ofta genomförs mellan 
årskurserna, där fokus ligger på värdegrundsarbetet. I skolan genomförs 
kartläggningar tillsammans med eleverna där eleverna pekar ut otrygga 
platser på skolan och skolgården. Elever involveras också i 
kartläggningsarbetet genom samtalspart till skolledning och personal 
genom att ingå i olika trygghetsgrupper eller i elevrådet. Elever 
involveras också via Lunk-enkäten samt skolornas egna trygghetsenkäter 
där eleverna kan ange var de känner sig otrygga. Enkäterna följs därefter 
upp på gruppnivå och ibland på individnivå, genom djupintervjuer med 
eleverna. Resultatet återkopplas till rektor. Det är även vanligt att lärare 
och fritidspedagoger håller i ”kamrat-samtal” med eleverna vilket också 
är en del i kartläggningsarbetet. Kamratsamtalen syftar precis som i 
förskolan till att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sina behov och 
känslor. Alla 7-9-skolor har anställt en ”elevcoach” som också i 
kartläggningsarbetet blir ytterligare en vuxen med extra ögon och öron. 
Även i skolan är personalens kontinuerliga samtal med elever och 
vårdnadshavare en viktig faktor i kartläggningen.

Hur kartläggs/analyseras riskerna för kränkningar på nätet?

På flera förskolor arbetas det parallellt både med integritet i rummet och 
integritet på nätet genom  diskussioner i arbetslagen om kränkningar och 
nätkränkningar. Diskussionerna ligger till grund för att medvetandegöra 
pedagogerna om problematiken. 

I skolan för mentorerna samtal med eleverna om hur man ska bemöta 
varandra i skolan och via sociala medier. Det är också ofta mentor som 
via elever eller vårdnadshavare får reda på att någon upplevt en 
kränkning på nätet. Skolorna arbetar främjande och förebyggande när det 
gäller kränkningar på nätet, det är ett svårt och omfattande arbete. Även 
F-3-skolor är uppmärksamma på nätkränkningar eftersom många spel har 
chattfunktioner där även yngre elever kränkt varandra eller kastat ut 
elever ur spelgruppen som de inte längre vill ha med. När det gäller 
elever i åk 4-6 är det ofta vårdnadshavare som informerar skolan om 
kränkningar som skett på digitala medier eller spel på fritiden. Lärarna 
bjuder även in eleverna till dialog om nätkränkningar och det är inte 
ovanligt att eleverna på högstadiet själva visar upp skärmdumpar med 
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kränkande konversationer elever emellan. Det är även vanligt att skolor 
har värderingsövningar med eleverna på klassrådstid. Flera skolor har för 
åk 4-9 arbetat med material som ”netikett” eller medierådets ”No hate” 
som handlar om nätetik och hur man ska förhålla sig och agera på nätet. 

Forskning visar att nätkränkningar nästan alltid har en koppling till 
kränkningar i skolan. Skolorna kartlägger riskerna för kränkningar på 
nätet (precis som beskrivits ovan) på samma sätt som de kartlägger risker 
för andra kränkningar genom samtal med elever och vårdnadshavare 
samt genom enkätfrågor (både egna trivselenkäter och Lunken). Det som 
kommer fram i kartläggningen utgör grunden för skolornas analys av 
riskerna för kränkningar på nätet.

8. Att arbetsmiljölagstiftningen inte följs avseende 
arbetsmiljösamordning mellan ansvarig chef på 
gemensamt arbetsställe och BAS-U vid bygg- eller 
anläggningsarbete innan arbetet påbörjats

I samband med beslut om plan för intern kontroll 2017 fattade nämnden 
beslut om att lägga till en kontrollaktivitet. Kontrollen syftar till att 
granska att arbetsmiljölagstiftningen följs avseende 
arbetsmiljösamordning mellan ansvarig chef på gemensamt arbetsställe 
och BAS-U vid bygg- eller anläggningsarbete innan arbetet påbörjats. 

För att genomföra granskningen har förvaltningens administrativa chefer 
fått redogöra för vilka större ombyggnads- och renoveringsarbeten som 
utförts inom respektive skolområde under året och besvara frågan: 

Har samordning skett mellan ansvarig chef på förskolan/skolan och 
entreprenör innan byggarbetet påbörjats?

Resultatet av granskningen visar att skolområdena under året haft 26 
större ombyggnads- och renoveringsarbeten och att 23 gånger har 
samordning skett innan arbetet påbörjats. Vid de tillfällen som 
samordning inte skett har ansvarig chef och administrativ chef påpekat 
det för entreprenören. En sammanställning av svaren från skolområdena 
finns i bilaga 1.

Uppföljning av åtgärder från tidigare år
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I granskningsrapporten för intern kontroll 2016 redovisades brister för tre 
kontrollmål som resulterade i följande åtgärdsplan: 

 

Genomförda åtgärder under året

Implementering av nya riktlinjer och styrdokument
Resultatet av den interna kontrollen 2016 redovisades för samtliga 
skolledare på skolledarforum den 11 november 2016. Att årligen 
kommunicera resultatet av den interna kontrollen till verksamheten är en 
viktig framgångsfaktor för en fungerande intern kontroll. I samband med 
denna information valde förvaltningen att särskilt belysa vilka nya 
riktlinjer som kommunen tagit fram de senaste åren och vad de innebär. 
Utöver detta publiceras en nyhet på Inloggad med information om nya 
riktlinjer. I denna nyhet fanns även länkar till mer information om 
respektive riktlinje.

Säkerhet vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor
Till följd av de senaste årens brister skapades inför 2017 tillsammans 
med Serviceförvaltningen en ny rutin. Denna rutin innebär att 

Kontrollmål Avvikelse Åtgärd Tidplan Ansvarig

Implementering av nya 
riktlinjer och styr-
dokument                     

Resultatet för 
andelen som 
känner till besluten 
om nya riktlinjer och 
var på Inloggad 
dessa finns att hitta 
inte tillfredställande.

För att säkerställa att samtliga 
skolledare har kunskap om 
nya riktlinjer i kommunen 
kommer förvaltningen att be 
kommun-
kontoret om samtliga nya 
riktlinjer för perioden 2014-
2016 och sedan informera 
skolledarna om dessa Klart 170331 Patrik Löfstrand

Säkerhet vid 
byggnadsarbeten på 
förskolor och skolor

Brister i hur 
säkerhetsrutinerna 
informeras och 
efterlevs

Fördjupad analys och dialog 
med Serviceförvaltningen om 
vad som gått fel på de enheter 
som rapporterat brister i hur 
rutiner informeras och 
efterlevs Klart 170331 Peter Nyberg

Kontroll av 
krisberedskap

Resultatet av årets 
kontroll visar att 
visa enheter har 
bristande rutiner

Att som en första åtgärd 
säkerställa att förvaltningens 
krisberedskapsplan och vad 
den innebär når ut till alla 
ledare, tillsammans med goda 
exempel på olika typer av 
krisövningar och samarbeten. Klart 170331 Camilla Stellgren
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verksamheten via ett speciellt framtaget dokument kan anmäla brister vid 
underhållsarbeten och byggprojekt direkt när de uppstår. Syftet är att ge 
Serviceförvaltningen snabba signaler när något sker. Innebörden av de 
nya rutinerna, och vikten av att de följs, har kommunicerats till 
skolledarna på skolledarforum. Utöver detta har skriftliga instruktioner 
om hur verksamheten ska rapportera kommunicerats via mail. Under året 
har biträdande förvaltningschef för Barn- och skolförvaltning Lunds stad 
haft återkommande möten med fastighetschefen och entreprenadchefen 
på Serviceförvaltningen med avsikt att följa upp arbetet och säkerställa 
att brister anmäls och att åtgärder därefter vidtas. Totalt har sex 
incidenter rapporterats via den nya rutinen och exempel på incidenter är: 
elever som kryper under stängsel som avgränsar Markentreprenads 
arbeten, transportbil kör in och parkerar på skolgården och gräsklippning 
när barnen befann sig runt gräsklipparen. För att bedöma den nya 
processen har utvärdering gjorts med förvaltningens administrativa 
chefer. Omdömet från skolområdena är att antalet incidenter och tillbud 
har minskat efter införandet av den nya processen. Det finns fortfarande 
brister men de har blivit färre och uppsatta rutiner följs bättre. 
Verksamheten har också blivit mer uppmärksam på att inför arbeten 
försäkra sig om att säkerheten lyfts fram och garanteras innan arbeten 
påbörjats. En sammanställning av utvärderingen finns i bilaga 2.

Kontroll av krisberedskap
Förvaltningen har vid ett par tillfällen informerat cheferna om vad 
krisberedningsplanen innebär. Krisplanen användes vid skarpt läge under  
våren då det under en period rådde kokningsrekommendationer för stora 
delar av Lund. Då prövades kommunikations- besluts- och 
informationsvägarna. En kortare utvärdering av händelsen är gjord och 
lämnad till Hälsa Trygghet Säkerhet. Ett nära samarbete med Hälsa 
Trygghet Säkerhet under och vid utvärderingen av 
kokningsrekommendationerna.

Utvärdering av nämndens sammanvägda 
interna kontrollarbete 

Förvaltningens interna kontrollarbete har under 2017 fungerat bra. Det 
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löpande kontrollarbetet har följt de planer och policys som är framtagna 
och vid avvikelser har dessa korrigerats, rutinerna förtydligats och 
utbildning har givits på plats då det behövts. Uppföljning av nämndens 
ekonomi och måluppfyllelse har skett i samband med bokslutsdialog med 
ledningsteamen och i delårsrapport 1 och 2 samt månadsvis uppföljning. 

De avvikelser som rapporteras har åtgärdats och följts upp. Resultatet av 
den interna kontrollen kommer att kommuniceras till samtliga chefer för 
att komma till rätta med upptäckta brister.



Uppföljning av byggnadsarbeten på förskolor och skolor 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Vilka större ombyggnads- och renoveringsarbeten har utförts inom skolområdet under året?

Namn på enheten Kort beskrivning av utfört arbete
Järnåkraskolan omklädningsrum (sommarlovet)

Järnåkraskolan utemiljö

Klostergården utemiljö

Vegalyckan utemiljö

Fågelskolan utemiljö

Apelskolan Byte av hela taket med byggställningar runt
skolan, under sommarlovet

Fågel Blå utemiljö

Backaskolan
Omfattande inomhusmiljöprojekt samt
takomläggning i tre av skolans byggnader

Tunaskolan Anläggning av skolgård för mellanstadiet

Tunaskolan
Arbeten med omläggning av fjärrvärmeledning
på och i angränsning till skolans område

Hubertusgården Ombyggnad av Hus C/D, skolgård

Hedenhös Fönsterbyte, dörrbyte

Lerbäckskolan Byte av tak A-hus

Lerbäckskolan Byte av radiatorer hus A, B

Lerbäckskolan Byte ytterdörrar, målning fönster, dörrar

Gunnesbo idrottshall Byte av ytterpanel och tak, samt målning 

Prästängshallen Nybyggnation

Vallkärra skolgård Utemiljön, november



Hedenhös Stakethöjning

Håstad skola Skorstensreparation, sommaren

Gunnesbo nedre Utemiljön, november

Mammuten samtliga toaletter totalrenoverade

Tåget Grävprojekt

Forsbergs Minne Totalrenoverade vuxentoaletter

Hedenhös Målning av förråd

Holken Gungställning



Bilaga 1

Har samordning skett mellan
ansvarig chef på förskolan/skolan
och entreprenör innan byggarbetet
påbörjats? (Ja/Nej)
ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, kunde vara bättre och tydligare

Ja

Ja

Ja

Nej

Vilka större ombyggnads- och renoveringsarbeten har utförts inom skolområdet under året?



Nej

Ja

Ja, kunde varit bättre, tydligare

Ja

Ja

Ja

Nej,Kunde varit bättre

Ja, blev inte överens byggbolaget
Lundafastighet



Bilaga 2

Uppföljning av byggnadsarbeten på förskolor och skolor 2017

Under åren 2013-2016 genomfördes inom den interna kontrollen årliga granskningar av hur 
väl rutinerna vid byggnadsarbeten följs. Av kontrollerna framkom återkommande brister och 
ett antal exempel på när fastställda rutiner inte följts. Med syfte att förtydliga rutinerna och 
att de efterlevs har förvaltningen under året tillsammans med Serviceförvaltningen infört en 
ny modell för hur fel och brister ska rapporteras. För att kunna ge nämnden en relevant 
beskrivning av hur arbetet under året fortlöpt behöver vi en redogörelse i allmänna ordalag 
från respektive skolområde där ni beskriver hur ni tycker att året varit? Gärna exempel på 
både positiva och negativa erfarenheter.

LTÖ (Linero Tuna Östra Torn)
Positivt är att upplevelsen från både förskolechefer, rektorer och från oss administrativa 
chefer är att sedan frågan lyfts till Lundafastigheter och Markentreprenad har incidenter och 
tillbud minskat. Verksamheten har också blivit mer uppmärksam på att inför arbeten 
försäkra sig om att säkerheten lyfts fram och garanteras innan arbeten påbörjats. Negativt är 
att informationen inte går fram när många entreprenörer är inblandade. När det gäller 
större byggnadsarbeten kan en lösning vara att inget arbete påbörjas innan samtliga aktörer 
gjort en skyddsrond tillsammans.

Norra Fäladen
Vi har haft ett omfattande byggprojekt på skolområdet och det gäller Backaskolan. Projektet 
startade i juni och kommer att pågå en bra bit in på våren 2018. Verksamheten har inbjudits 
och deltagit i flera byggmöten, både innan projektet startade och under projektets gång. På 
dessa möten har bl a säkerheten diskuterats Verksamheten och byggbolaget har haft en 
mycket bra kommunikation och säkerhetstänkandet hos byggbolaget har varit stort. Det har 
lett till att det, åtminstone hittills, inte inträffat några incidenter. 
Däremot har det varit mycket påfrestande för personal, elever och delvis föräldrar att ha en 
pågående verksamhet under ett så här stort projekt och under så lång tid. Verksamhet har 
evakuerats mellan husen, med allt vad det innebär i form at flytt av inventarier, verksamhet 
som bedrivs på mycket mindre ytor än önskvärt både inne och ute osv. Takarbete har pågått 
där personal och elever vistats, kapprum har stängts, ingång har fått ske utan kapprum via 
utrymningsdörrar mm.

Ett mindre byggprojekt är igångsatt under den senaste månaden på Fäladsskolan. Här har 
byggbolaget kommunicerat med skolan både innan och under tiden angående 
genomförande och säkerhet. Inte här har några incidenter rapporterats och förväntas inte 
göra så.



Bilaga 2

CVJK (Centrum Väster Järnåkra Klostergården)

Positivt

Gräsklippning med föranmälan mycket bättre på förskolorna

Byggena generellt med bättre info

Ledsagare generellt bättre

Snöröjning på prioriterade skolor fungerar mycket bra

Körsbäret, nybygge precis bredvid modulerna. Kommunikationen och byggpersonalen 
fantastiskt bra.

Snickarbacken färdigbyggd i juli, LKF fantastiskt bra i samband med färdigställande av lokaler 
och utemiljö

Negativt

Entreprenadpersonal och LKF personal röker på och i nära anslutning till skolor/förskolor.

Man kör med trimmers/röjsågar väl nära lekande barn

Fortfarande kommer många entreprenörer utan föranmälan

Snöröjningen på icke prioriterade skolor sker även när många barn är ute

Apelskolans takbyte inte klart enligt tidplan (under sommarlovet) vilket innebar 
byggställningar och material på skolgården vid terminsstart. Detta gjorde lekmiljön farlig, 
problem med matleveranser och utelek.

Centrum-Torn

Positivt

Bättre än förra året över lag. 

Negativt

Måste ofta påminna om ledsagare av fordon som kör på skolgårdarna.

Hantverkare bör anmäla sin ankomst till rätt person.

Bilarna skall vara märkta med firmatillhörighet som parkeras på skolans/ förskolans mark.

Handverktyg får inte lämnas kvar framme när hantverkare lämnar plats.

Hantverkare skall vända sig till rätt person när de kommer till enheterna och har frågor eller 
information.( Person med arbetsmiljöansvar).

Viktigt att det städas upp ordentligt efter sig när arbetet avslutas och skräpet forslas bort. 
Skall aldrig fråga om vaktmästare kan göra den uppgiften.
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Sammanfattning
Ärendet innehåller beslut om barn- och skolnämnden Lunds stads 
lokalplan. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för 
förskola, skola och grundsärskola under perioden 2018-2022. 
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om lokalplan för Barn- och skolnämnd Lunds 
stad 2018-2022 BSL 2017/1080
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 2017-12-13
Lokalplan tabell 2018-2022

Barnets bästa
Ärendet ser till barnets bästa genom att planera för lokaler som ger barn
och elever ändamålsenliga lokaler. I flera avseenden behandlas barnens
bästa. T.ex. genom kvalité i skollokaler och en långsiktighet i 
planeringen som skapar trygghet.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds 
kommuns investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov 
som BSN har för förskola, skola och grundsärskola under perioden 2018-
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. 
Vid beställningar utgör lokalplanen underlag för projektens omfattning. 

Barn- och skolnämnden har infört en intern lokalplaneringsprocess i syfte 
att gå i takt med kommunens övergripande investeringsprocess och få 
möjlighet att årligen revidera planeringen av lokalbeståndet. Lokalplanen 



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-12-13 BSL 2017/1080

2018-2022 är en uppdatering av lokalplanen som antogs i december 
2016. 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att fastställa Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 

att Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 utgör 
delunderlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt 
investeringsgruppens utarbetande av investeringsplan 

att Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022 utgör 
underlag för kommande beställningar

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Serviceförvaltningen
Kommunkontoret
Stadsbyggnadskontoret



Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

171213

Lokalplan 

2018-2022



2

Innehåll
1. Inledning..........................................................................................................................................3

1.2 Viljeinriktning ................................................................................................................................4

2. Redovisning lokalbehov per skolområde.........................................................................................6

2.1 Grundskola ....................................................................................................................................6

2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög .................................7

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården ............................................................................11

2.1.3 Norra fäladen........................................................................................................................15

2.1.4 Centrum Torn .......................................................................................................................19

2.2 Förskola .......................................................................................................................................23

2.2.1  LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög ..............................24

2.2.1 Centrum väster  - Järnåkra Klostergården ............................................................................27

2.2.2 Norra fäladen........................................................................................................................30

2.2.3 Centrum Torn .......................................................................................................................33

3. Lsr ..................................................................................................................................................36



3

1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns 
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola, grundskola 
och grundsärskola under perioden 2018-2022. 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 en lokalplaneringsprocess som syftar till att gå i takt med 
kommunens övergripande investeringsprocess och ger möjlighet att årligen revidera planeringen 
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan. 

Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling 
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under 
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden 
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.  

Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver 
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till 
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen 
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar 
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets 
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet 
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt.  I kommunens investeringsprocess är 
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som 
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av 
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens 
samlade lokalplan. 

1.2 Viljeinriktning
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 
ställningstagande. 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 
I Lund stad finns idag ett stort antal enheter både inom förskola och grundskola som beskrivs 
som små. Mot bakgrund av vad forskning säger kring för små enheter så bör det utredas vilka 
möjligheter som finns att flytta in mindre verksamheter i gemensamma lokaler. Fördelarna med 
större enheter är många och ambitionen finns att vid nybyggnation bygga skolor för minst 300 
elever och förskoleenheter med minst 6 avdelningar. Det ska understrykas att avsteg bör göras 
där det krävs beroende på geografi eller andra speciella förutsättningar.

Motivet till större enheter har sin grund både i vad aktuell forskning säger men även hur 
verksamhetsrepresentanter resonerat kring storlekens påverkan på en skola eller förskola. Från 
verksamhetens sida konstateras bl.a. att tillgången på extra resurser både lokalmässigt och 
personalmässigt ökar genom en större enhet. Verksamheten blir mer robust gällande personal 
där flera fördelar har identifierats som exempelvis kollegialt lärande, samarbete i arbetslag, 
möjlighet till olika gruppindelningar. På mindre enheter är risken för ensamarbete stor.

För äldre elever finns anledning att etablera större enheter med upp till 800 elever. Äldre elever 
fungerar i större sammanhang och fördelarna som beskrivs ovan blir än mer påtagliga för äldre 
årskurser. Framförallt så blir frågan kring personalens behörigheter en viktig faktor då eleverna 
ska betygsättas.

Långsiktighet
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Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av 
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa lokaler och tomter för kommande 
bebyggelse. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över tid så att lokaler inte står 
tomma innan befolkningen vuxit. 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. Flexibiliteten kan handla om exempelvis 
samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola eller andra verksamheter som har tillfälliga 
behov av lokaler. Närliggande skolor kan samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser 
under övergångsperioder. Att tänka långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget 
om ett behov är identifierat inom ett rimligt tidsperspektiv.

Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som 
idag är placerade och som inte är en del i inomhusmiljöprojekt bör utredas. En plan för ersättning 
och avveckling av paviljonger ska utformas i lokalgruppen. Samtidigt kan paviljonger vara ett 
alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fallen paviljonger övervägs ska nämnden 
informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer långsiktiga lösningar. När paviljonger 
etableras måste en planering för elever eller förskolebarnens utemiljö finnas. Lokaler i 
paviljonger ska så långt det är möjligt motsvara standard i nyare skolbyggnader, både ur 
pedagogiskt och fastighetsmässigt perspektiv.

Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem ska 
integreras i samma lokaler. Fritidshemmen ska inte ses som en separat verksamhet utan som ett 
komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av fritidshemmens del i skollokaler en 
viktig del av kommande projekt.

Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten. 
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att 
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för 
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska 
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av 
lärare och pedagogers arbete.

Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun 
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår 
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket ger en modell för ett effektivt 
lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv när det 
gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. Den ekonomiska styrningen måste 
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.



6

2. Redovisning lokalbehov per skolområde 
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola, förskola 
och grundsärskola 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 och behöver nya lokaler. Utbyggnaden som planeras är alltså i flertalet fall inte 
en ökning av kapaciteten utan snarare en ersättning av exempelvis paviljonger eller lokaler som 
av andra anledningar inte bedöms som ändamålsenliga över tid. I flera fall ligger kapaciteten i 
utbyggnaden högre än den ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i större 
utbyggnadsområden för bostäder där antalet elever och barn förväntas fortsätta att öka även 
utanför prognosperiod. Barn- och skolförvaltningen har i samband med planläggning av nya 
områden efterfrågat fördjupade analyser av befolkningsutvecklingen för att kunna bedöma 
behovet av skolor och förskolor även utanför prognosperioden. Förväntan är att 
kommunkontoret samordnar arbetet med att ta fram fördjupade prognoser.

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 lokalgruppens utredningar”. Utifrån 
utredningsarbetets slutsatser presenteras sedan ett reviderat scenario. Vidare finns rubriker som 
beskriver vad i respektive scenario som är beslutat politiskt under rubrikerna Beslutade 
förändringar BSN och Beslutade förändringar KS/KF. 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 

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 11 
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.

Från planeringsunderlag
Scenariot som diskuterades är det som ingår i nämndens lokalplan 2016-2021. 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 längre sikt finns en ytterligare 
skola med äldre årskurser inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. Mot bakgrund av vad 
forskningen säger gällande att yngre barn gynnas av en mindre enhet och äldre elever av en 
större enhet så är scenariot rimligt. I årskurs F-3 finns fortfarande en ”överkapacitet” genom att 
Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av området är färdigställd. Skolan är i 
slutfas av planeringen och kommer börja byggas under 2018. Befolkningsutvecklingen på 
Brunnshög är viktig att bevaka i kommande planer då stor del av utbyggnaden ligger utanför 
nuvarande befolkningsprognos. På Råbylundsområdet påbörjas enligt planeringen under 2018 
byggnation av en ny skola med årskurs F-3 för upp till 360 elever. Enligt nuvarande prognos 
täcker den nya skolan på Råbylund tillsammans med kommande Mårtenskolan behoven för 
Linero-Råbylund och del av Mårtens fälad i årskurserna F-3. Barn- och skolnämnden beställde 
Mårtenskolan under 2016 men ärendet har fortfarande inte behandlats i KS. Eftersom att det i 
förra årets lokalplan identifierades att Mårtenskolan med den omfattning den är beställd inte 
ryms i Sommarlovsparken pågår utredning av hur projektet ska genomföras. Så snart beslut 
fattats kommer genomförande av projektet att starta. Planeringen med Vikingaskolan som nav 
för Mårtens fälad – Linero – Råbylund är god utifrån ett integrationsperspektiv. Flödet ger 
möjlighet till blandning av elever mellan de tre områdena. I scenariot saknas 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 men renoverings/nybyggnadsprojektet kring skolan skjuts något på framtiden. 
Skolans lokaler kan hantera fler elever än idag och ytterligare kapacitetshöjande åtgärder kan 
senareläggas. Med anledning av att projektet flyttas fram så kommer serviceförvaltningen 
genomföra nödvändiga underhållsarbeten som hittills varit pausade i avvaktan på 
investeringsprojektet.

Beslutade förändringar BSN
Flygelskolan anpassning F-3
Mårtenskolan F-3
Vikingaskolan 4-9

Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund

Utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
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Redovisning lokalgruppens utredningar 
Mårtenskolan
Utredning av Mårtenskolans placering pågår. Barn-och skolförvaltningen har föreslagit en 
placering bredvid Kollegieparken. Skolans placering är viktig då den kommer ha ett 
bevakningsområde som sträcker sig över flera stadsdelar. Ett östligare läge nära Sandbyvägen är 
geografiskt fördelaktigt. På längre sikt finns en utbyggnad av bostäder planerad till området öster 
om Kollegieparken vilket kommer generera behov av skola. 

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 oförändrat från lokalplanen 2016. Barn- och skolförvaltningen bedömer att 
samtliga projekt bör vara genomförda fram till 2022. Tidplanen för flera projekt är dock justerad 
framåt i tiden. För Brunnshögskolan handlar det om genomförande av upphandling och 
byggprocessen som gör att projektets färdigställande är förskjutet ett år. För skolan på Råbylund 
har projektering nyligen påbörjats och ett färdigställande beräknas till 2020. Gällande 
Vikingaskolans om/tillbyggnad så väntas beslut i KS runt årskiftet 2017/2018 vilket gör det 
möjligt med en inflytt höstterminen 2020.

Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

LTÖ
Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3
Ny skola Råbylund 360 elever ht x Ny skola, F-3
Vikingaskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Östratornskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.
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2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården

Lokalbehov

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



12

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
Grundskoleenheterna har en lämplig geografisk placering för området. Det finns inga uppenbara 
hinder för att genomföra planeringen enligt scenariot.
Fågelskolan har inte fyllt sin lokalmässiga kapacitet och det finns en relativt stor marginal till 
kapacitetens max i området inom årskurs 7-9. Den ökning som finns i befolkningsprognosen är till 
stor del i årskurs 7-9. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur skolan ska kunna locka 
fler elever alternativt hur lokalkapaciteten kan utnyttjas för annan verksamhet. Fågelskolans 
kapacitet är en del i planeringen för den ökning av antalet elever som härrör från kommande 
utbyggnad på Västerbro. Det är dock ett antal år innan den kapaciteten kommer tas i anspråk. 
Mot bakgrund av aktuell forskning kring skolstorlekar så diskuterades under nämndens lokaldag 
de mindre enheter som finns på skolområdet. Det finns anledning att inom ramen för höstens 
utredningar undersöka vilka förändringar som är rimliga. Det är sedan tidigare beslutat i 
komunstyrelsen att Svaneskolan ska flytta in i befintliga lokaler på Parkskolan.

Beslutade förändringar BSN
-

Beslutade förändringar KS/KF
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-

Utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Svaneskolans flytt till Parkskolan
Apelskolan

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. I processen kring den nya gymnasieskolan 
som ska byggas på Svaneskolans tomt var Fågelskolan aktuell som evakueringslokal. Sedan 
planeringen förskjutits mot en flytt till Parkskolan så är evakuering till Fågelskolen inte längre 
aktuellt. Kultur och fritid har tidigare drivit en fritidsgård i Fågelskolans lokaler men 
verksamheten har upphört och lokalen är tillgänglig för skolan. Då Barn- och skolförvaltningen 
inte har behov av ytterligare lokaler undersöks möjligheter att hitta andra hyresgäster. En 
diskussion pågår kring att hitta en större uthyrning för att kunna spara hyreskostnader.

I ett längre perspektiv kan Fågelskolans kapacitet med mindre ombyggnationer höjas till 5-6 
paralleller i årskurs 7-9. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att 
hantera de behov som uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen.

Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt och Barn- och skolförvaltningen har 
tillsammans med Serviceförvaltningen fått i uppdrag att utreda en flytt av Svaneskolans 
verksamhet till Parkskolan. Projektet brådskar eftersom att Utbildningsförvaltningen är i stort 
behov av lokaltillskott. Planeringen av projektet pågår och Barn- och skolnämnden tar upp frågan 
om genomförande av flytten för beslut i december 2017. 

Apelskolan
Apelskolan ingår i ett samlat utredningsuppdrag kring små enheter som kommer att fullföljas 
under 2018.
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Reviderat scenario

Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är ej reviderat efter lokalplan 2016.

Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum väster JK

Svane/Park 360 elever ht x Ersätter Svaneskolan

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.
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2.1.3 Norra fäladen

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 80 % 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 6-7 paralleller i årskurs F-3 och 5-6 paralleller i årskurs 4-9.

Från planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken har nyligen haft 
byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. När Sagoeken är färdigställd 
avvecklas Delfinskolans paviljonger och de klasserna tillsammans med klasserna på 
Ladugårdsmarken kan flytta in i nya lokaler på Sagoeken. Det ger utrymme för mer 
förskoleverksamhet på Ladugårdsmarken. Byggnationen av Sagoeken möjliggör en minskning av 
tillfälliga lösningar på området. Flera mindre enheter kan samlas ihop till den nya flexibla 
enheten vilket ger vinster för verksamheten. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på 
området och den enda skolan med årskurs 7-9. För Fäladsgården finns möjligheter till utveckling 
och en beställning där ombyggnationer görs i framförallt specialsalar har behandlats i KS. 
Kapacitet skapas genom projektet för att kunna ta emot 5-6 paralleller. Fäladskolan ska också 
genom ny/ombyggnation utvecklas och få kapacitet för 5-6 paralleller i årskurs 4-6. 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. Planering av nytt bostadsområde pågår inom Fastighetsboken 
och ca 600 bostäder ska byggas. Färdigställande av bostäder ligger utanför aktuell 
prognosperiod. Befolkningsutvecklingen på området bör bevakas speciellt kring den planerade 
utbyggnaden över kommande år. 

Beslutade förändringar BSN
-
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)

Utredningsuppdrag
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Fäladskolan (ombyggnad)

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Fäladskolan (ombyggnad)
Fortfarande krävs ytterligare beslut kring om Fäladsskolan ska renoveras eller rivas och byggas 
ny. När beslut är fattat kommer projektering påbörjas med sikte på färdigställande 2021.

Reviderat scenario

Scenariot för Norra Fäladen är ej reviderat efter lokalplan 2016.

Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Norra Fäladen
Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3
St Hansgården Fritidshem ht x Ersättning fritidshem
Fäladsgården 450 elever ht x Renovering åk 7-9
Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Ny skola 4-6

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.
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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.

Från planeringsunderlag
I området finns två nav med äldre årskurser i Gunnesbo nedre samt Lerbäckskolan. Skolorna tar 
emot elever från flera skolor med yngre årskurser. Scenariot upplevs generellt som positivt. 
Diskussionen under lokaldagen behandlade till viss del det stora antalet mindre enheter som 
finns på området. Från verksamhetsrepresentanter utrycktes önskemål om att utreda hur 
situationen med mindre enheter kan förändras. 

Centrum torn innehåller 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. Inom båda utbyggnadsområdena finns reserverade tomter 
för skola.

Behov som genereras i Öresundsvägen kan för årskurs 7-9 hanteras genom skolor i angränsande 
områden. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i hur tillkommande behov kan 
mötas. Det är viktigt att utreda när i tid eventuella tillbyggnader behöver göras eftersom att 
byggnationen kan komma snabbt när den väl startar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen 
sker till allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Inom delområdet Gunnesbo – 
Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som inte bedöms påverka behovet 
av skollokaler. 

Beslutade förändringar BSN



20

-
Beslutade förändringar KS/KF
-

Utredningsuppdrag
Lerbäckskolan
Centralskolan Stångby

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Lerbäckskolan
Projektet med att ersätta paviljonger med en ny byggnad för årskurs F-3 på Lerbäckskolan har 
inte utretts vidare. Under 2018 kommer utredning inför beställning att genomföras.

Centralskolan Stångby
Utredningen av Stångby centralskola pågår. I lokalgruppen utreds i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret två alternativ. Alternativ ett innehåller en sammanhållen skolbyggnad 
och i alternativ två placeras byggnaderna på två tomter. I detaljplanen föreslås att funktioner 
som matsal, kök samt idrott och PE-ämnen ska placeras på intill liggande tomt. Mellan tomterna 
finns ett torg som är tänkta att skapa en levande torgmiljö. Skolans placering är viktig då de 
pedagogiska värdena är stora i en sammanhållen skolbyggnad. Därför är huvudspåret i 
utredningen alternativ ett. För att klara kommande utbyggnad av Stångby öster har projektets 
omfattning utökats till 4 paralleller. Även Prästängskolans kapacitet ska genom det nya projektet 
kunna höjas till 4 paralleller.  
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Reviderat scenario

Scenariot är förändrat med en utökning av kapaciteten inom Stångby till 4 paralleller för årskurs 4.-9. 
Förändringen har sin grund i utbyggnaden av Stångby Öster där ytterligare en skola med årskurs F-3 
planeras. En utökning inom F-3 behöver matchas i årskurs 4-9 när en organisation F-9 etableras i 
Stångby.

Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum torn
Lerbäckshallen Idrottshall ht x
Stångby centralskola 450 elever ht x Ny skola 7-9
Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola östra Stångby 360 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.
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2.2 Förskola
För respektive skolområde presenteras befolkningsutvecklingen och därefter en Sammanfattning 
av redovisning och diskussioner från lokaldag. I sammanfattningen redogörs för de 
gruppdiskussioner som genomfördes 170830 med BSN LS ledamöter, skolområdeschefer, 
administrativa chefer och kommunens lokalstrateg. För respektive område redovisas de 
kartbilder som utgjorde diskussionsunderlag i grupperna. I kartbilderna är varje box en förskola.

Under nämndens lokaldag diskuterdes frågan om storlek på enheter stort utrymme. Nämndens 
ledamöter fick ta del av hur förskolechefer ser på enheternas storlek. I de flesta fall så 
förespråkas en storlek på 6-8 avdelningar vid nybyggnation. I gruppdiskussionerna diskuterades 
frågan och en samsyn fanns kring att utreda hur mindre enheter i ett längre perspektiv kan 
samlas ihop lokalmässigt. För samtliga områden kommer därför läget med mindre enheter att 
analyseras i kommande lokalplaner. Analysen kommer att göras utifrån geografiska aspekter, 
ekonomi samt status på lokaler. Nämndens viljeinriktning har fått stort genomslag i lokalplanen 
för förskola. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket ger en bättre ekonomi och 
större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom förskoleverksamheten finns ett stort antal 
enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns även ett antal projekt som ersätter 
tillfälliga lösningar.

För respektive område finns rubriker som beskriver vad som är beslutat politiskt, Beslutade BSN 
och Beslutade KS/KF. Under rubriken ”Redovisning av lokalgruppens utredningar” finns en 
sammanfattning och redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden 
fastställde i oktober. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive 
område.

Beräkningsgrunder

I samtliga beräkningar av antal avdelningar kopplat till kapacitet har delningstalet 16,7 barn per 
avdelning använts. I de senaste beställningar som barn- och skolnämnden genomfört har 
lokalprogram för 6 avdelningar innehållit 100 barn vilket ger 16,7 barn per avdelning. I praktiken 
kommer antalet barn per avdelning kommer på respektive enhet att variera beroende av 
barnens ålder och det totala antalet barn på förskolan.

Sedan tidigare har beräkningar gjorts gällande efterfrågan av kommunal förskola och ett rimligt 
antagande är att ca 75-80 % av åldersgruppen 1-5 år kommer efterfråga plats i kommunal 
förskola. Kapaciteten bör dock dimensioneras högre än så då ett visst utrymme måste reserveras 
för det ökade antal barn som finns i verksamheten under vårterminen varje år. I 
sammanställningarna för respektive område beskrivs både det totala behovet och ett behov 
justerat till 75 %.

Som bilaga till den här skrivelsen finns de presentationer som deltagare fick ta del av under Barn- 
och skolnämndens lokaldag. I presentationerna redogörs för befolkningsutveckling, befintlig 
kapacitet samt behovet av förskoleavdelningar. Det ska understrykas att lokalplaneringen för 
skola och förskola hänger nära samman och i utredningsskedet beaktas möjligt samutnyttjande 
av lokaler.
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2.2.1  LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
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LTÖ

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017.

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn som motsvarar 23 avdelningar förskola. 
Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom området finns behov av 17 nya 
avdelningar.  Ökningen av antalet barn är kraftig från 2018 och fram till 2022. Mellan åren sker 
en ökning med ca 250 barn. Ökningen är i 2017 års prognos mera spridd över respektive 
delområde än i tidigare prognoser. De planerade nybyggnadsprojekten har en god geografisk 
spridning. Antalet avdelningar som finns i lokalplanen överstiger behovet i den nya 
befolkningsprognosen. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ och några förskolor har 
rivits och ännu ej återuppbyggts. Exempelvis Runans nybyggnation är till viss del intecknad av 
den verksamhet som idag finns i paviljonger. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög 
bevakas för den stora utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
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Beslutade förändringar BSN
-

Beslutade förändringar KS/KF
Tuna förskola (Sofieberg) 5 avdelningar
Solbjer (Hammocken) 5 avdelningar
Ny förskola Råbylund 6 avdelningar

Utredningsuppdrag
Vipeholm

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Vipeholm
Frågan kring ordningsföljden av utbyggnaden av förskola i projekten Vipeholm och Runan har 
diskuterats i lokalgruppen. Bedömningen är att Vipeholms förskola kan genomföras i ett kortare 
tidsperspektiv än Runan då den senare kräver detaljplaneändringar och ingår i ett större projekt 
för området. Enligt befolkningsprognosen så kan Runanprojektet flyttas framåt något år om 
Vipeholm genomförs.
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Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

LTÖ
Sofieberg 5 avdelningar ht x
Solbjer(Hammocken) 5 avdelningar ht x
Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x
Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x
Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.

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. 



26

2.2.1 Centrum väster  - Järnåkra Klostergården
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Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017.

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen visar på en svag minskning av antalet barn i ålder 1-5 år inom området. 
Minskningen motsvarar ca 2 avdelningar förskola. Prognosen för området har de senaste tre åren 
skrivits ned och i 2017 års prognos är den tidigare prognostiserade ökningen borta. Delområdena 
skiljer sig på det sättet att Centrum Väster fortfarande har en svag ökning medan Järnåkra 
Klostergården har en minskning. Området som helhet är inte i behov av kapacitetshöjande 
åtgärder med det finns ett antal inomhusmiljöprojekt och verksamheter i tillfälliga lokaler. 
Behovet att ersätta befintliga lokaler göra att planeringen innehåller ett antal 
investeringsprojekt. Närheten till ett av kommunens större utrbyggnadsområde i Västerbro gör 
att prognosen måste bevakas kommande år och en del av kapaciteten för Västerbro kan finnas 
inom Väster. En utbyggnad är beslutad nära Västerbro i projektet Vildandens förskola. 
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Beslutade förändringar BSN
Målarstugan
Grynmalaren

Beslutade förändringar KS/KF
Vildanden

Utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Hardebergabanan
Arbete med detaljplan pågår. I detlajplanen finns beskrivet 4 avdelningar förskola i bottenvåning 
på bostadshus.

Stenkrossen
Arbete med fastighetens disposition pågår. Trolig placering av den planerade förskolan med 8 
avdelningar blir bottenplan i ett högre bostadshus mitt på fastigheten.
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Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum väster JK
Körsbäret 6 avdelningar ht x
Målarstugan 6 avdelningar ht x
Vildanden 8 avdelningar ht x
Hardebergabanan 4 avdelningar ht x
Stenkrossen 8 avdelningar ht x
Grynmalaren 6 avdelningar ht x
Magle 4 avdelningar

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.

Som konstaterades under lokaldagen så är området inte i behov av kapacitetshöjande åtgärder. 
Flera projekt är senarelagda då byggnationen inte bedöms kunna vara framme i den takt som 
angavs i lokalplanen 2016. Med tanke på de tillfälliga lösningar som flera verksamheter befinner 
sig i är det dock önskvärt att projekten genomförs.
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2.2.2 Norra fäladen
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Norra fäladen

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017.

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen för Norra fäladen följer i princip prognosen från 2016. Antalet barn i 
åldern 1-5 år är stabilt över perioden med en liten minskning sista åren. Det finns inom området 
inget behov av utökad kapacitet för förskola. Det finns dock flera verksamheter som bedrivs i 
äldre eller tillfälliga lokaler. Utbyggnad på Norra fäladen ger möjlighet att flytta samman mindre 
enheter och därigenom skapa mer robusta verksamheter. Rida ranka och Hans och Greta är två 
mindre enheter som i tidigare planering diskuterats.

En ny flexibel enhet Sagoeken är planerad för inflyttning under 2019. Enligt nuvarande planering 
kommer Sagostundens förskola att flytta till nya lokaler på Sagoeken. När Ladugårdsmarkens 
skolelever flyttas till Sagoeken skapas en större förskolenhet på Ladugårdsmarken.

Gällande Lovisaskolans tomt så är utredning av fastighetens status inte färdig. Skolbyggnaderna 
används delvis fram till 2018 som flyktingboende. I planeringen finns en 6 avdelningar stor 
förskola på Lovisaskolans tomt. Projektets genomförande bör utredas eftersom att det är kopplat 
till fastighetens status.
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Beslutade förändringar BSN
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

Beslutade förändringar KS/KF
Delfinskolan (i produktion)

Utredningsuppdrag
Rida ranka
Ladugårdsmarken
Lovisaskolans tomt

Redovisning av 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. Under 2018 kommer Lovisaskolan användas som 
evakueringslokal för inomhusmiljöprojekt som genomförs på Blåklintens förskola. Anpassningar 
kommer göras så att det kan addera värde när ett investeringsprojekt genomförs på 
Lovisaskolans tomt. 

Ladugårdsmarken
Projektet är beställt av Barn- och skolnämnden och inväntar vidare hantering i KS.
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Tidsättning av projekt

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Norra Fäladen
Delfinskolan 6 avdelningar ht x
Ladugårdsmarken 7 avdelningar ht x
Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.

Ladugårdsmarken planeras tidsmässigt så att det kan genomföras när Delfinskolans verksamhet 
startat. Då kan ombyggnationer göras i Ladugårdsmarkens lokaler för de delar som ska anpassas till 
förskola.



32

2.2.3 Centrum Torn
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Centrum torn

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017.

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i hela området med ca 60 barn vilket 
motsvarar ca 4 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom 
området finns behov av 3 nya avdelningar. Centrum torns delområden skiljer sig dock väsentligt 
åt och i Gunnesbo – Nöbbelöv finns en minskning av antalet barn. Lerbäck – Stångby ökar ca 140 
barn vilket motsvara 8 avdelningar. I planeringen finns förskoletomter både inom 
utbyggnadsområden i Stångby och inom Öresundsvägen. Tillkommande kapacitet finns delvis på 
Vildandens förskola som är placerad på gränsen mellan Centrum väster och Lerbäck. För 
Gunnesbo – Nöbbelöv finns en överkapacitet gällande förskoleplatser. Överkapaciteten bör i 
första hand användas för att hantera tillfälliga behov i närliggande områden. I lokalplanen finns 
inlagt en ny förskola på Lerbäck. Det finns anledning att utreda behovet mer lokalt och klarlägga 
om kapacitet inom utbyggnaden av Västerbro kan nyttjas.
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Beslutade förändringar BSN
Drabantvägen

Beslutade förändringar KS/KF
-

Utredningsuppdrag
Ny förskola Lerbäck
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Ny förskola Lerbäck
I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola Lerbäcksområdet 8 
avdelningar. Sedan tidigare har en placering på Lerbäckskolans tomt utretts. Inga alternativa 
placeringar har tagits fram för årets lokalplan.

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 och Barn- och skolförvaltningen bevakar 
placeringen av tomter för förskola.

Tidsättning av projekt
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Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar ht x
Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x
Stormhatten ersättning 8 avdelningar ht x
Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x
Ny förskola 2 östra Stångby

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk.

I planen har en ytterligare förskola i östra Stångby lagts till. Anledningen är att antalet bostäder ökats 
och bedömningen är att ytterligare kapacitet kan behövas inom förskoleverksamheten. Barn- och 
skolförvaltningen har efterfrågat en analys av områdets befolkningsutveckling. I kommande 
lokalplaner kan behovet justeras.
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3. Lsr

Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns 
grundsärskola, resursskola och Lundavälkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av 
särskolan som är organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. 
Verksamheterna inom Lsr har under flera år efterfrågat och arbetat med att upprätta en 
lokalplan. Genom årets lokalprocess har grundsärskolans lokaler införlivats i den samlade 
lokalplanen. Det är sedan tidigare konstaterat att särskolan till vissa delar finns i lokaler som inte 
är planerade fullt ut efter verksamhetens behov. Genom att grundsärskolan tas in i lokalplanen 
skapas möjligheter att vid nybyggnation planera lokaler som tillför kvalité till verksamheten.

Under 2016 fördes diskussioner med Barn- och skolnämnden om att upprätta en lokalplan för 
grundsärskola som till stor del kan kopplas till den planerade utbyggnaden av grundskola. Som 
bilaga till planeringsunderlaget finns en beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över läsåret 
2017/2018 samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds kommun.

Prognos och kapacitet
Mycket diskussioner har förts kring hur en prognos för grundsärskola ska utformas och slutsatsen 
är att det är en komplicerad övning. Kända förändringar som nya avtal med 
samverkanskommuner kan såklart införlivas i planeringen men en generell prognos på längre sikt 
är svår att göra. Grundtanken är istället att upprätta en övergripande kapacitet i välplanerade 
lokaler som verksamheten kan bedrivas i. Det finns med tanke på nytt avtal som nyligen skrivits 
med Svedala kommun anledning att tro att grundsärskolans kapacitet på sikt behöver utökas till 
ca 160 elever. 

Kapacitet i det korta perspektivet
Den planering som föreslås i lokalplan 2017 är långsiktig. Den bygger på ett samlat grepp kring 
grundsärskoleverksamheten och etablering av ändamålsenliga lokaler. Processen med att få fram 
nya lokaler går ibland långsamt och det behövs en beredskap för att hantera behov som uppstår 
mer akut från ett år till ett annat. Hittills har tillfälliga behov hanterats genom att samutnyttja 
lokaler med grundskoleverksamheten och det bör finnas en beredskap för att även göra det 
fortsättningsvis.

Under nämndens lokaldag gavs särskolans lokalplanering stort utrymme. En workshop hölls där 
målsättningen var att fånga upp synpunkter kring hur planeringen ska upprättas. I en kartbild 
ritades befintliga grundskolor, grundsärskolor och kommande investeringsprojekt upp. Utifrån 
ett antal planeringsförutsättningar uppmanades deltagarna att göra en planering för 
grundsärskolans lokaler.

Sammanfattning av diskussioner
Flera grupper hanterade lokalplaneringen som en rent matematiskt övning. 
Planeringsförutsättningarna angav att det skulle finns enheter med 40 elever och enheter med 
10 elever. I ett första läge är det enkelt att lägga ut en tillräcklig kapacitet men när andra faktorer 
adderades som geografi, tillgänglighet och närhet till specialsalar blev diskussionen livligare. Flera 
grupper lade till ytterligare en större enhet till de befintliga på Fågelskolan och Tunaskolan. Från 
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verksamhetens representanter framfördes önskemål om att minska omfattningen av 
verksamheten på både Fågelskolan och Tunaskolan då de båda har fler än 40 elever. Ett förslag är 
att placera en särskoleenhet på Järnåkraskolan som via en tillbyggnad skulle kunna rymma ca 40 
elever. Utifrån geografi påpekades att Stångby eller Öster bör få en större särskoleenhet. 
Synpunkten framfördes att i kommande projekt bör även Lsrs övriga verksamheter som LIG-
grupper och förberedelseklasser finnas med tidigt i planeringen. 

Gällande träningsskola special måste en planering upprättas för Stenröseskolan där 
verksamheten finns idag. Lokalerna är paviljonger och inte en långsiktig lösning.

Beslutade förändringar BSN
-

Beslutade förändringar KS/KF

Utredningsuppdrag
Var ska en ny större enhet ca 40 elever placeras
-Järnåkra 
-Stångby 
-Öster

Kapacitet för att minska Tunaskolan och Fågelskolans särskolor
-Järnåkra
-Råbylund

Stenröse träningskola behöver nya lokaler
-Mårtenskolan
-Ny enhet på Råbylund

Redovisning av lokalgruppens utredningar 
Var ska en ny större enhet ca 40 elever placeras
Utifrån diskussionen på Barn- och skolnämndens lokaldag har Järnåkraskolan diskuterats i 
lokalgruppen. Det pågår från stadsbyggnadskontoret en planering för utökning av antalet 
bostäder för området direkt väster om Järnåkraskolan. Planläggningen av området ger också 
möjligheter till ytterligare byggnation i norra delen av Järnåkraskolans tomt. Tomten har ej 
detaljstuderats genom utredning från serviceförvaltningen men bedömningen är att en ny enhet 
med ca 40 elever i årskurs F-9 kan läggas in i lokalplanen. Under 2018 bör ytterligare utredning av 
tomten genomföras.

Kapacitet för att minska Tunaskolan och Fågelskolans särskolor
Minskningen av antalet elever på Tunaskolan och Fågelskolan måste genomföras över tid. 
Tillkommande kapacitet på Järnåkraskolan ligger flera år fram i tiden. 

Stenröse träningskola behöver nya lokaler
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Förslag till placering av Stenröse träningskola är på den nya Mårtenskolan. I beställningen av 
projektet har höjd tagits för ytterligare verksamheter. Det utrymmet kan utnyttjas för att bygga 
nya lokaler för träningskola. Stenröse träningskola är idag i paviljonger på Gunnesboskolan och 
det är inte en permanent lokal. Bygglovet för paviljongerna är förlängt men en plan för ersättning 
måste upprättas.

Planerad utbyggnad/förändringar



Sammanställning lokalbehov 2018-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar Förändring 2016

Förskola

Norra Fäladen

Delfinskolan 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 7 avdelningar ht x Senare

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x Tidigare

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer(Hammocken) 5 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x Tidigare

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x Senare

Centrum väster JK

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x Senare

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x Senare

Stenkrossen 8 avdelningar ht x Senare

Grynmalaren 6 avdelningar ht x Senare

Magle 4 avdelningar

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola 2 östra Stångby

Grundskola

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

St Hansgården Fritidshem ht x Ersättning fritidshem Senare

Fäladsgården 450 elever ht x Renovering åk 7-9 Senare

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Ny skola 4-6 Senare

LTÖ

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3 Senare

Ny skola Råbylund 360 elever ht x Ny skola, F-3 Senare

Vikingaskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9 Senare

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger Senare

Östratornskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9 Senare

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3 Senare

Centrum väster JK

Svane/Park 360 elever ht x Ersätter Svaneskolan Tidigare

Centrum torn

Lerbäckshallen Idrottshall ht x

Stångby centralskola 450 elever ht x Ny skola 7-9 Senare

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger Senare

Ny skola östra Stångby 360 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

Grundsärskola

Mårtenskolan ca 15 elever ht x Ersättning Stenröse

Järnåkraskolan ca 40 elever ht x Utökning kapacitet
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Beställning Parkskolan

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska Svaneskolans verksamhet flytta till 
Parkskolan. Parkskolan ska bli en grundskola med kapacitet för upp till 
400 elever. Projektet är utrett och ärendet innehåller en beställning av ny 
grundskola på Parkskolan för 360 elever enligt remissutgåvan för nytt 
lokalprogram. Projektet är kostnadsberäknat till 55 miljoner och 
finansieras inom kommunstyrelsens investeringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning Parkskolan 2017-12-13
Parkskolan Programredovisning 2017-11-28
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2018-2022
Lokalplan tabell 2018-2022

Barnets bästa
I utformningen av lokalerna på Parkskolan har fokus varit att få till 
ändamålsenliga lokaler ur elevernas perspektiv. En trygg och trevlig 
miljö skapas utifrån barnens bästa. 

Ärendet
Bakgrunden till ärendet är kommunstyrelsens beslut att placera en femte 
gymnasieskola på Svaneskolans tomt. I beslutet angavs att det fortsatt 
skulle finnas en grundskola för årskurs 7-9 på Svaneskolans tomt. Under 
utredningsskedet framkom synpunkter kring att Svaneskolan verksamhet 
skulle kunna flytta till Parkskolan. Efter nytt beslut i kommunstyrelsen 
där den nya inriktningen beskrevs så har möjligheten att ställa om 
Parkskolan för årskurs 7-9 utretts. På Parkskolan har fram till årsskiftet 
2017/2018 ISLK bedrivit verksamhet. 

I planeringen av Svaneskolans flytt till Parkskolan så har remissutgåvan 
av Lunds kommuns nya lokalprogram för grundskolan använts.I 
lokalprogrammet anges vilka rum och funktioner som är nödvändiga för 
en skola med ca 360 elever i årskurs 7-9. 360 elever motsvarar den 
organisation som dagens Svaneskolan har med 4 paralleller per årskurs. 
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Lokalprogrammet har bearbetats tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter enligt nedan. En ytsammanställning av 
parkskolan visar att den totala ytan är ca 3000 kvm vilket motsvarar ca 9 
m2/elev.

I planeringen av utformningen av den nya skolan har den befintliga 
byggnadens planlösning fått anpassas och tillbyggnader beskrivas. 
Lokalprogrammet har frångåtts på några punkter på grund av de speciella 
förutsättningar som råder för projektet. På den nya Parkskolan visar 
utredningen att det inte finns utrymme tillräckligt för idrottshall, kök och 
matsal. De tre funktionerna måste placeras på annan plats vilket leder till 
att tid måste avsättas för att elever transporterar sig till matsal och 
idrottshall. Antalet positioner i specialsalar är därför fler gällande NO 
och hemkunskap. Utökningen görs för att schemaläggningen ska fungera 
i den nya skolan.

Som beslutsunderlag i ärendet finns en skiss som arbetats fram 
tillsammans med representanter från Svaneskolan. Skissen visar hur 
lokalprogrammets ytor fördelas i Parkskolans lokaler. I skissen framgår 
också den tillbyggnad som planeras på huvudbyggnaden samt en mindre 
tillbyggnad av ett av husen ute på gården. Personalen på Svaneskolan 
deltog under 2017 i framtagandet av en pedagogisk vision för den nya 
gymnasieskolan. Det utvecklingsarbete som lades ned i den processen 
bör följa med till Parkskolan. I det fortsatta arbetet med Parkskolan ska 
därför fler personer ur Svaneskolans personalgrupp involveras i 
utformning och tankar kring den pedagogiska verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen beställa anpassningar av Parkskolan för 360 

elever i årskurs 7-9 med färdigställande till höstterminen 2019.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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LOKALPROGRAM   GRUNDSKOLA 2017-06-09  

15 

GRUNDSKOLOR ‐ EN NY STANDARD LUNDS KOMMUN Bilaga 1     2016‐06‐09 

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

BIBLIOTEK antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Bibliotek S 1 100 100 <500 barn 100 kvm, därefter +20 kvm/ 100 barn
Programyta 100

MATSAL ‐ CAFÉ antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Matsal 1 100 140 140 3 matlag och 1,4 kvm/ elev
Café 1 65 endast för 7‐9
Scen 1 20 20 endast för 7‐9
Kök 1 0 enligt separat utredning
Programyta 225

SKOLLEDNING antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Arbetsrum 2 1 15 30 skola >500 behöver 3 arbetsrum
Administration 3 1 10 30 skola >500 behöver 4 rum för adm
Möte L 1 15 30 30 skola >500 behöver 2 möte L
Möte M 1 8 15 15
Post, kopiering 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Förråd 1 10 10
Vaktmästare 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Miljörum 1 20 20
Städcentral 1 15 15
Pausrum 1 40 56 56 1,4 kvm/ personal
Pentry 1 15 15 skola >500 behöver 1 pentry à 30 kvm
Kapprum 1 30 30 skola >500 behöver 2 kapprum
Toaletter, städ 3 2 6
Hcpwc/ personal 1 5 5
Programyta 282

ELEVHÄLSA antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Skolsköterska 1 15 15
Vilrum 1 15 15 placeras vid skolsköterska
Hcpwc 1 5 5 placeras vid skolsköterska
Kurator/ psykolog 1 15 15
SYV 1 15 15 endast på skolor för årskurs 7‐9
Programyta 65

Sida 1 FOJAB arkitekter

ssk 15 kvmkur/psy 15 kvm

vilrum 15 kvmsyv 15 kvm

bibliotek 100 kvm

foajé 50 kvm

matsal 

vindfång 20 kvm

admin 50 kvm

arbetsrum 30 kvm

paus xx kvm

post, kop 
10 kvm

städcentral
15 kvm

miljörum
20 kvm

frd
10 kvm

vktm
10 kvm

möte M
15 kvm

möte L
30 kvm

kpr
10 kvm

hwc, wc, städ 
16 kvm

wc, städ 20 kvm

café 65 kvm

scen 20 kvm
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 maskinr 20 kvm

verkstad 150 kvm

lab 70 kvm prep 20 kvm

insp 
10 kvm

musikrum 70 kvm

frd 20 kvm

frd 20 kvm

övning 30 kvm kök inkl frd 80 kvm

GRUNDSKOLOR ‐ EN NY STANDARD LUNDS KOMMUN Bilaga 1     2016‐06‐09 

MUSIKRUM antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagog
Musik och rörelserum 1 30 70 70
Övningsrum 2 6 15 30 endast för årskurs 7‐9
Förråd 1 10 10 pallar och instrument
Scen 1 20 0 endast för årskurs 7‐9, placeras i matsal/ café
Programyta 110

VERKSTAD antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 2 pedagoger
Verkstad 1 30 150 150
Maskinrum 1 20 20
Förråd 2 10 20
Inspiration 1 10 10 kan samutnyttjas som grupprum
Programyta 200

KÖK antal rum pers rum kvm rum tot kvm 15 elever, 1 pedagoger
Kök 1 15 80 80 inkl förråd 10 kvm
Programyta 80

LAB antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagoger
Lab 1 30 70 70 teori 30 elever, lab 15 elever
Preprum 1 20 20
Programyta 90

Sida 1 FOJAB arkitekter

12 

lokalprogram grundskola
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STUDIO 7‐9 antal rum pers rum kvm rum tot kvm 6 x 30 elever, 15‐18 pedagoger
Elevskåp 3 20 60 400 x 550 mm (2 skåp på varandra)
Basrum 4 30 64 256 kan ersättas m öppen yta/ delas in i flera rum
Grupprum M 2 15 32 64 Skall nås neutralt, kan slå samman m vikvägg
Grupprum S 2 6 16 32 samutnytjas som mötesrum
Öppen arbetsyta 1 64 64
Arbetsrum  3 6 16 48
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 10 2 20
Hcpwc/ personal 1 5 5
EN STUDIO  559
1 STUDIO 559

Sida 1 FOJAB arkitekter

EN STUDIO
En studio ska tillgodose lokalbehovet av generella un-
dervisningslokaler för sex 30-grupper i årskurs 7-9 
dvs totalt 180 elever. I studion finns inga hemklassrum 
utan behovet av antal baslokaler har beräknas enligt 
följande dimensionerande fakta:

•	 Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för 
grundskolan (U2014/3489/S, U2014/5377/S).

•	 50% av tiden i språkvalet och svenska/ svenska2 
ska eleverna kunna delas i halvklass. 

•	 Skoldagen för elever i årskurs 7-9 pågår mellan kl 
8.15-16.00.

•	 Undervisningen för elever i årskurs 7-9 pågår 35 
veckor per år.  

•	 80% av den disponibla tiden är undervisningstid.

I studion finns 15-18 arbetsplatser för lärare, speci-
alpedagoger, fritidshemspersonal, lärarkandidater och 
övrig personal.

EXEMPEL PÅ UTFORMNING
Standarden styr endast vilka funktioner och verksam-
hetsbehov som ska tillgodoses i studion samt hur många 
kvadratmeter, dvs det totala antalet kvadratmeter golvyta 
(LOA) som studion består av. I den nya standarden för 
grundskolan i Lunds kommun ska en studio för 180 
elever vara på 559 kvm LOA. Det motsvarar 3,11 kvm 
LOA/ elev.

Hur dessa kvadratmeter utformas är en öppen fråga 
så länge verksamhetsbehovet tillgodoses. Med andra 
ord kan en studio utformas på många olika sätt bero-
ende på organisation och arbetssätt, så länge målen i 
läroplanen uppfylls.

BRA ATT TÄNKA PÅ
Om de stora grupprummen på 35 kvm skall vara en 
lokalresurs i studion för undervisning i halvklass tex i 
språkvalet samt svenska/svenska2 eller för mentorstid 
måste de gå att använda separat och ha en neutral 
ingång, dvs inte via ett basrum.

basrum 64 kvmbasrum 64 kvm

grupp M 32

grupp M 32 kvm

basrum 128 kvm

frd 
10 kvm

grupp S samutnyttjas som 
mötesrum

öppen arbetsyta 64 kvm

skåp 400 x 550 mm (2 på varandra)

elevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvm hwc, wc, städ 25 kvm

grupp S 
16 kvm

grupp S 
16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm
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sTudIO
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ENTRÉ antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Vindfång 1 20 20
Foajé 1 50 50
Toaletter, städ 10 2 20
Programyta 90

BIBLIOTEK antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Bibliotek S 1 100 100 <500 barn 100 kvm, därefter +20 kvm/ 100 barn
Programyta 100

MATSAL ‐ CAFÉ antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Matsal 1 100 140 140 3 matlag och 1,4 kvm/ elev
Café 1 65 endast för 7‐9
Scen 1 20 20 endast för 7‐9
Kök 1 0 enligt separat utredning
Programyta 225

SKOLLEDNING antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Arbetsrum 2 1 15 30 skola >500 behöver 3 arbetsrum
Administration 3 1 10 30 skola >500 behöver 4 rum för adm
Möte L 1 15 30 30 skola >500 behöver 2 möte L
Möte M 1 8 15 15
Post, kopiering 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Förråd 1 10 10
Vaktmästare 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Miljörum 1 20 20
Städcentral 1 15 15
Pausrum 1 40 56 56 1,4 kvm/ personal
Pentry 1 15 15 skola >500 behöver 1 pentry à 30 kvm
Kapprum 1 30 30 skola >500 behöver 2 kapprum
Toaletter, städ 3 2 6
Hcpwc/ personal 1 5 5
Programyta 282

ELEVHÄLSA antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Skolsköterska 1 15 15
Vilrum 1 15 15 placeras vid skolsköterska
Hcpwc 1 5 5 placeras vid skolsköterska
Kurator/ psykolog 1 15 15
SYV 1 15 15 endast på skolor för årskurs 7‐9
Programyta 65

Sida 1 FOJAB arkitekter

ssk 15 kvmkur/psy 15 kvm

vilrum 15 kvmsyv 15 kvm

bibliotek 100 kvm

foajé 50 kvm

matsal 
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arbetsrum 30 kvm

paus xx kvm

post, kop 
10 kvm

städcentral
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frd
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vktm
10 kvm

möte M
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kpr
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hwc, wc, städ 
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wc, städ 20 kvm

café 65 kvm

scen 20 kvm
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 maskinr 20 kvm

verkstad 150 kvm

lab 70 kvm prep 20 kvm

insp 
10 kvm

musikrum 70 kvm

frd 20 kvm

frd 20 kvm

övning 30 kvm kök inkl frd 80 kvm

GRUNDSKOLOR ‐ EN NY STANDARD LUNDS KOMMUN Bilaga 1     2016‐06‐09 

MUSIKRUM antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagog
Musik och rörelserum 1 30 70 70
Övningsrum 2 6 15 30 endast för årskurs 7‐9
Förråd 1 10 10 pallar och instrument
Scen 1 20 0 endast för årskurs 7‐9, placeras i matsal/ café
Programyta 110

VERKSTAD antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 2 pedagoger
Verkstad 1 30 150 150
Maskinrum 1 20 20
Förråd 2 10 20
Inspiration 1 10 10 kan samutnyttjas som grupprum
Programyta 200

KÖK antal rum pers rum kvm rum tot kvm 15 elever, 1 pedagoger
Kök 1 15 80 80 inkl förråd 10 kvm
Programyta 80

LAB antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagoger
Lab 1 30 70 70 teori 30 elever, lab 15 elever
Preprum 1 20 20
Programyta 90

Sida 1 FOJAB arkitekter
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STUDIO 7‐9 antal rum pers rum kvm rum tot kvm 6 x 30 elever, 15‐18 pedagoger
Elevskåp 3 20 60 400 x 550 mm (2 skåp på varandra)
Basrum 4 30 64 256 kan ersättas m öppen yta/ delas in i flera rum
Grupprum M 2 15 32 64 Skall nås neutralt, kan slå samman m vikvägg
Grupprum S 2 6 16 32 samutnytjas som mötesrum
Öppen arbetsyta 1 64 64
Arbetsrum  3 6 16 48
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 10 2 20
Hcpwc/ personal 1 5 5
EN STUDIO  559
1 STUDIO 559

Sida 1 FOJAB arkitekter

EN STUDIO
En studio ska tillgodose lokalbehovet av generella un-
dervisningslokaler för sex 30-grupper i årskurs 7-9 
dvs totalt 180 elever. I studion finns inga hemklassrum 
utan behovet av antal baslokaler har beräknas enligt 
följande dimensionerande fakta:

•	 Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för 
grundskolan (U2014/3489/S, U2014/5377/S).

•	 50% av tiden i språkvalet och svenska/ svenska2 
ska eleverna kunna delas i halvklass. 

•	 Skoldagen för elever i årskurs 7-9 pågår mellan kl 
8.15-16.00.

•	 Undervisningen för elever i årskurs 7-9 pågår 35 
veckor per år.  

•	 80% av den disponibla tiden är undervisningstid.

I studion finns 15-18 arbetsplatser för lärare, speci-
alpedagoger, fritidshemspersonal, lärarkandidater och 
övrig personal.

EXEMPEL PÅ UTFORMNING
Standarden styr endast vilka funktioner och verksam-
hetsbehov som ska tillgodoses i studion samt hur många 
kvadratmeter, dvs det totala antalet kvadratmeter golvyta 
(LOA) som studion består av. I den nya standarden för 
grundskolan i Lunds kommun ska en studio för 180 
elever vara på 559 kvm LOA. Det motsvarar 3,11 kvm 
LOA/ elev.

Hur dessa kvadratmeter utformas är en öppen fråga 
så länge verksamhetsbehovet tillgodoses. Med andra 
ord kan en studio utformas på många olika sätt bero-
ende på organisation och arbetssätt, så länge målen i 
läroplanen uppfylls.

BRA ATT TÄNKA PÅ
Om de stora grupprummen på 35 kvm skall vara en 
lokalresurs i studion för undervisning i halvklass tex i 
språkvalet samt svenska/svenska2 eller för mentorstid 
måste de gå att använda separat och ha en neutral 
ingång, dvs inte via ett basrum.

basrum 64 kvmbasrum 64 kvm

grupp M 32

grupp M 32 kvm

basrum 128 kvm

frd 
10 kvm

grupp S samutnyttjas som 
mötesrum

öppen arbetsyta 64 kvm

skåp 400 x 550 mm (2 på varandra)

elevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvm hwc, wc, städ 25 kvm

grupp S 
16 kvm

grupp S 
16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm
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GRUNDSKOLOR ‐ EN NY STANDARD LUNDS KOMMUN Bilaga 1     2016‐06‐09 

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

BIBLIOTEK antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Bibliotek S 1 100 100 <500 barn 100 kvm, därefter +20 kvm/ 100 barn
Programyta 100

MATSAL ‐ CAFÉ antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Matsal 1 100 140 140 3 matlag och 1,4 kvm/ elev
Café 1 65 endast för 7‐9
Scen 1 20 20 endast för 7‐9
Kök 1 0 enligt separat utredning
Programyta 225

SKOLLEDNING antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Arbetsrum 2 1 15 30 skola >500 behöver 3 arbetsrum
Administration 3 1 10 30 skola >500 behöver 4 rum för adm
Möte L 1 15 30 30 skola >500 behöver 2 möte L
Möte M 1 8 15 15
Post, kopiering 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Förråd 1 10 10
Vaktmästare 1 10 10 skola >500 behöver 1 rum à 20 kvm
Miljörum 1 20 20
Städcentral 1 15 15
Pausrum 1 40 56 56 1,4 kvm/ personal
Pentry 1 15 15 skola >500 behöver 1 pentry à 30 kvm
Kapprum 1 30 30 skola >500 behöver 2 kapprum
Toaletter, städ 3 2 6
Hcpwc/ personal 1 5 5
Programyta 282

ELEVHÄLSA antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Skolsköterska 1 15 15
Vilrum 1 15 15 placeras vid skolsköterska
Hcpwc 1 5 5 placeras vid skolsköterska
Kurator/ psykolog 1 15 15
SYV 1 15 15 endast på skolor för årskurs 7‐9
Programyta 65

Sida 1 FOJAB arkitekter

ssk 15 kvmkur/psy 15 kvm

vilrum 15 kvmsyv 15 kvm

bibliotek 100 kvm

foajé 50 kvm

matsal 

vindfång 20 kvm

admin 50 kvm

arbetsrum 30 kvm

paus xx kvm
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städcentral
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frd
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10 kvm

möte M
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30 kvm

kpr
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hwc, wc, städ 
16 kvm

wc, städ 20 kvm

café 65 kvm

scen 20 kvm
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lab 70 kvm prep 20 kvm

insp 
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musikrum 70 kvm

frd 20 kvm

frd 20 kvm

övning 30 kvm kök inkl frd 80 kvm
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MUSIKRUM antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagog
Musik och rörelserum 1 30 70 70
Övningsrum 2 6 15 30 endast för årskurs 7‐9
Förråd 1 10 10 pallar och instrument
Scen 1 20 0 endast för årskurs 7‐9, placeras i matsal/ café
Programyta 110

VERKSTAD antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 2 pedagoger
Verkstad 1 30 150 150
Maskinrum 1 20 20
Förråd 2 10 20
Inspiration 1 10 10 kan samutnyttjas som grupprum
Programyta 200

KÖK antal rum pers rum kvm rum tot kvm 15 elever, 1 pedagoger
Kök 1 15 80 80 inkl förråd 10 kvm
Programyta 80

LAB antal rum pers rum kvm rum tot kvm 30 elever, 1 pedagoger
Lab 1 30 70 70 teori 30 elever, lab 15 elever
Preprum 1 20 20
Programyta 90

Sida 1 FOJAB arkitekter
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STUDIO 7‐9 antal rum pers rum kvm rum tot kvm 6 x 30 elever, 15‐18 pedagoger
Elevskåp 3 20 60 400 x 550 mm (2 skåp på varandra)
Basrum 4 30 64 256 kan ersättas m öppen yta/ delas in i flera rum
Grupprum M 2 15 32 64 Skall nås neutralt, kan slå samman m vikvägg
Grupprum S 2 6 16 32 samutnytjas som mötesrum
Öppen arbetsyta 1 64 64
Arbetsrum  3 6 16 48
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 10 2 20
Hcpwc/ personal 1 5 5
EN STUDIO  559
1 STUDIO 559

Sida 1 FOJAB arkitekter

EN STUDIO
En studio ska tillgodose lokalbehovet av generella un-
dervisningslokaler för sex 30-grupper i årskurs 7-9 
dvs totalt 180 elever. I studion finns inga hemklassrum 
utan behovet av antal baslokaler har beräknas enligt 
följande dimensionerande fakta:

•	 Skolverkets förslag till stadieindelad timplan för 
grundskolan (U2014/3489/S, U2014/5377/S).

•	 50% av tiden i språkvalet och svenska/ svenska2 
ska eleverna kunna delas i halvklass. 

•	 Skoldagen för elever i årskurs 7-9 pågår mellan kl 
8.15-16.00.

•	 Undervisningen för elever i årskurs 7-9 pågår 35 
veckor per år.  

•	 80% av den disponibla tiden är undervisningstid.

I studion finns 15-18 arbetsplatser för lärare, speci-
alpedagoger, fritidshemspersonal, lärarkandidater och 
övrig personal.

EXEMPEL PÅ UTFORMNING
Standarden styr endast vilka funktioner och verksam-
hetsbehov som ska tillgodoses i studion samt hur många 
kvadratmeter, dvs det totala antalet kvadratmeter golvyta 
(LOA) som studion består av. I den nya standarden för 
grundskolan i Lunds kommun ska en studio för 180 
elever vara på 559 kvm LOA. Det motsvarar 3,11 kvm 
LOA/ elev.

Hur dessa kvadratmeter utformas är en öppen fråga 
så länge verksamhetsbehovet tillgodoses. Med andra 
ord kan en studio utformas på många olika sätt bero-
ende på organisation och arbetssätt, så länge målen i 
läroplanen uppfylls.

BRA ATT TÄNKA PÅ
Om de stora grupprummen på 35 kvm skall vara en 
lokalresurs i studion för undervisning i halvklass tex i 
språkvalet samt svenska/svenska2 eller för mentorstid 
måste de gå att använda separat och ha en neutral 
ingång, dvs inte via ett basrum.

basrum 64 kvmbasrum 64 kvm

grupp M 32

grupp M 32 kvm

basrum 128 kvm

frd 
10 kvm

grupp S samutnyttjas som 
mötesrum

öppen arbetsyta 64 kvm

skåp 400 x 550 mm (2 på varandra)

elevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvmelevskåp 20 kvm hwc, wc, städ 25 kvm

grupp S 
16 kvm

grupp S 
16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm

arbr 16 kvm

STUDIO 7-9
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sTudIO
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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, grundskola 

och grundsärskola under perioden 2018-2022. 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 en lokalplaneringsprocess som syftar till att gå i takt med 

kommunens övergripande investeringsprocess och ger möjlighet att årligen revidera planeringen 

av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.  

 

Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess 

 
 

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling 

och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under 

lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden 

och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.   

 

Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver 

verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till 

etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen 

som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar 

exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets 
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet 

av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt.  I kommunens investeringsprocess är 

nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som 

fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av 

behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens 

samlade lokalplan.  

1.2 Viljeinriktning 
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 

ställningstagande. 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  

I Lund stad finns idag ett stort antal enheter både inom förskola och grundskola som beskrivs 

som små. Mot bakgrund av vad forskning säger kring för små enheter så bör det utredas vilka 

möjligheter som finns att flytta in mindre verksamheter i gemensamma lokaler. Fördelarna med 

större enheter är många och ambitionen finns att vid nybyggnation bygga skolor för minst 300 

elever och förskoleenheter med minst 6 avdelningar. Det ska understrykas att avsteg bör göras 

där det krävs beroende på geografi eller andra speciella förutsättningar. 

 

Motivet till större enheter har sin grund både i vad aktuell forskning säger men även hur 

verksamhetsrepresentanter resonerat kring storlekens påverkan på en skola eller förskola. Från 

verksamhetens sida konstateras bl.a. att tillgången på extra resurser både lokalmässigt och 

personalmässigt ökar genom en större enhet. Verksamheten blir mer robust gällande personal 

där flera fördelar har identifierats som exempelvis kollegialt lärande, samarbete i arbetslag, 

möjlighet till olika gruppindelningar. På mindre enheter är risken för ensamarbete stor. 

 

För äldre elever finns anledning att etablera större enheter med upp till 800 elever. Äldre elever 

fungerar i större sammanhang och fördelarna som beskrivs ovan blir än mer påtagliga för äldre 

årskurser. Framförallt så blir frågan kring personalens behörigheter en viktig faktor då eleverna 

ska betygsättas. 

 

Långsiktighet 



5 
 

Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av 

nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa lokaler och tomter för kommande 

bebyggelse. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över tid så att lokaler inte står 

tomma innan befolkningen vuxit. 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. Flexibiliteten kan handla om exempelvis 

samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola eller andra verksamheter som har tillfälliga 

behov av lokaler. Närliggande skolor kan samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser 

under övergångsperioder. Att tänka långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget 

om ett behov är identifierat inom ett rimligt tidsperspektiv. 

 

Paviljonger 

Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som 

idag är placerade och som inte är en del i inomhusmiljöprojekt bör utredas. En plan för ersättning 

och avveckling av paviljonger ska utformas i lokalgruppen. Samtidigt kan paviljonger vara ett 

alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fallen paviljonger övervägs ska nämnden 

informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer långsiktiga lösningar. När paviljonger 

etableras måste en planering för elever eller förskolebarnens utemiljö finnas. Lokaler i 

paviljonger ska så långt det är möjligt motsvara standard i nyare skolbyggnader, både ur 

pedagogiskt och fastighetsmässigt perspektiv. 

 

Fritidshem 

Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem ska 

integreras i samma lokaler. Fritidshemmen ska inte ses som en separat verksamhet utan som ett 

komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av fritidshemmens del i skollokaler en 

viktig del av kommande projekt. 

 

Kvalité och vision 

Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten. 

Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att 

den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för 

verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska 

understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av 

lärare och pedagogers arbete. 

 

Ekonomi 

En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun 

har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår 

med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket ger en modell för ett effektivt 

lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv när det 

gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. 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, förskola 

och grundsärskola 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 och behöver nya lokaler. Utbyggnaden som planeras är alltså i flertalet fall inte 

en ökning av kapaciteten utan snarare en ersättning av exempelvis paviljonger eller lokaler som 

av andra anledningar inte bedöms som ändamålsenliga över tid. I flera fall ligger kapaciteten i 

utbyggnaden högre än den ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i större 

utbyggnadsområden för bostäder där antalet elever och barn förväntas fortsätta att öka även 

utanför prognosperiod. Barn- och skolförvaltningen har i samband med planläggning av nya 

områden efterfrågat fördjupade analyser av befolkningsutvecklingen för att kunna bedöma 

behovet av skolor och förskolor även utanför prognosperioden. Förväntan är att 

kommunkontoret samordnar arbetet med att ta fram fördjupade prognoser. 

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 lokalgruppens utredningar”. Utifrån 

utredningsarbetets slutsatser presenteras sedan ett reviderat scenario. Vidare finns rubriker som 

beskriver vad i respektive scenario som är beslutat politiskt under rubrikerna Beslutade 

förändringar BSN och Beslutade förändringar KS/KF. 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  

 
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 11 

paralleller i årskurs för årskurs 4-9. 

 

Från planeringsunderlag 

Scenariot som diskuterades är det som ingår i nämndens lokalplan 2016-2021. 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 längre sikt finns en ytterligare 

skola med äldre årskurser inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. Mot bakgrund av vad 

forskningen säger gällande att yngre barn gynnas av en mindre enhet och äldre elever av en 

större enhet så är scenariot rimligt. I årskurs F-3 finns fortfarande en ”överkapacitet” genom att 

Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av området är färdigställd. Skolan är i 

slutfas av planeringen och kommer börja byggas under 2018. Befolkningsutvecklingen på 

Brunnshög är viktig att bevaka i kommande planer då stor del av utbyggnaden ligger utanför 

nuvarande befolkningsprognos. På Råbylundsområdet påbörjas enligt planeringen under 2018 

byggnation av en ny skola med årskurs F-3 för upp till 360 elever. Enligt nuvarande prognos 

täcker den nya skolan på Råbylund tillsammans med kommande Mårtenskolan behoven för 

Linero-Råbylund och del av Mårtens fälad i årskurserna F-3. Barn- och skolnämnden beställde 

Mårtenskolan under 2016 men ärendet har fortfarande inte behandlats i KS. Eftersom att det i 

förra årets lokalplan identifierades att Mårtenskolan med den omfattning den är beställd inte 

ryms i Sommarlovsparken pågår utredning av hur projektet ska genomföras. Så snart beslut 

fattats kommer genomförande av projektet att starta. Planeringen med Vikingaskolan som nav 

för Mårtens fälad – Linero – Råbylund är god utifrån ett integrationsperspektiv. Flödet ger 

möjlighet till blandning av elever mellan de tre områdena. I scenariot saknas 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 men renoverings/nybyggnadsprojektet kring skolan skjuts något på framtiden. 

Skolans lokaler kan hantera fler elever än idag och ytterligare kapacitetshöjande åtgärder kan 

senareläggas. Med anledning av att projektet flyttas fram så kommer serviceförvaltningen 

genomföra nödvändiga underhållsarbeten som hittills varit pausade i avvaktan på 

investeringsprojektet. 

 

Beslutade förändringar BSN 

Flygelskolan anpassning F-3 

Mårtenskolan F-3 

Vikingaskolan 4-9 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Skola Brunnshög 

Skola Råbylund 

 

Utredningsuppdrag 

Mårtenskolan 

Tomt ny skola Brunnshög 4-9 
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Redovisning lokalgruppens utredningar  

Mårtenskolan 

Utredning av Mårtenskolans placering pågår. Barn-och skolförvaltningen har föreslagit en 

placering bredvid Kollegieparken. Skolans placering är viktig då den kommer ha ett 

bevakningsområde som sträcker sig över flera stadsdelar. Ett östligare läge nära Sandbyvägen är 

geografiskt fördelaktigt. På längre sikt finns en utbyggnad av bostäder planerad till området öster 

om Kollegieparken vilket kommer generera behov av skola.  

 

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 oförändrat från lokalplanen 2016. Barn- och skolförvaltningen bedömer att 

samtliga projekt bör vara genomförda fram till 2022. Tidplanen för flera projekt är dock justerad 

framåt i tiden. För Brunnshögskolan handlar det om genomförande av upphandling och 

byggprocessen som gör att projektets färdigställande är förskjutet ett år. För skolan på Råbylund 

har projektering nyligen påbörjats och ett färdigställande beräknas till 2020. Gällande 

Vikingaskolans om/tillbyggnad så väntas beslut i KS runt årskiftet 2017/2018 vilket gör det 

möjligt med en inflytt höstterminen 2020. 

 

Tidsättning av projekt 

 

 
 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

LTÖ

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3

Ny skola Råbylund 360 elever ht x Ny skola, F-3

Vikingaskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger

Östratornskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3
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2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården 

 

Lokalbehov 

 
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 

Grundskoleenheterna har en lämplig geografisk placering för området. Det finns inga uppenbara 

hinder för att genomföra planeringen enligt scenariot. 

Fågelskolan har inte fyllt sin lokalmässiga kapacitet och det finns en relativt stor marginal till 

kapacitetens max i området inom årskurs 7-9. Den ökning som finns i befolkningsprognosen är till 

stor del i årskurs 7-9. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur skolan ska kunna locka 

fler elever alternativt hur lokalkapaciteten kan utnyttjas för annan verksamhet. Fågelskolans 

kapacitet är en del i planeringen för den ökning av antalet elever som härrör från kommande 

utbyggnad på Västerbro. Det är dock ett antal år innan den kapaciteten kommer tas i anspråk. 

Mot bakgrund av aktuell forskning kring skolstorlekar så diskuterades under nämndens lokaldag 

de mindre enheter som finns på skolområdet. Det finns anledning att inom ramen för höstens 

utredningar undersöka vilka förändringar som är rimliga. Det är sedan tidigare beslutat i 

komunstyrelsen att Svaneskolan ska flytta in i befintliga lokaler på Parkskolan. 

 

Beslutade förändringar BSN 

- 

 

Beslutade förändringar KS/KF 
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- 

 

Utredningsuppdrag 

Lokalutnyttjande Fågelskolan 

Svaneskolans flytt till Parkskolan 

Apelskolan 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Lokalutnyttjande Fågelskolan 

Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. I processen kring den nya gymnasieskolan 

som ska byggas på Svaneskolans tomt var Fågelskolan aktuell som evakueringslokal. Sedan 

planeringen förskjutits mot en flytt till Parkskolan så är evakuering till Fågelskolen inte längre 

aktuellt. Kultur och fritid har tidigare drivit en fritidsgård i Fågelskolans lokaler men 

verksamheten har upphört och lokalen är tillgänglig för skolan. Då Barn- och skolförvaltningen 

inte har behov av ytterligare lokaler undersöks möjligheter att hitta andra hyresgäster. En 

diskussion pågår kring att hitta en större uthyrning för att kunna spara hyreskostnader. 

 

I ett längre perspektiv kan Fågelskolans kapacitet med mindre ombyggnationer höjas till 5-6 

paralleller i årskurs 7-9. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att 

hantera de behov som uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. 

 

Svaneskolan 

En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt och Barn- och skolförvaltningen har 

tillsammans med Serviceförvaltningen fått i uppdrag att utreda en flytt av Svaneskolans 

verksamhet till Parkskolan. Projektet brådskar eftersom att Utbildningsförvaltningen är i stort 

behov av lokaltillskott. Planeringen av projektet pågår och Barn- och skolnämnden tar upp frågan 

om genomförande av flytten för beslut i december 2017.  

 

Apelskolan 

Apelskolan ingår i ett samlat utredningsuppdrag kring små enheter som kommer att fullföljas 

under 2018. 
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Reviderat scenario 

 

 

Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är ej reviderat efter lokalplan 2016. 

 

Tidsättning av projekt 

 

 
 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum väster JK

Svane/Park 360 elever ht x Ersätter Svaneskolan
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2.1.3 Norra fäladen 

 

Lokalbehov 

 
Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 80 % 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 6-7 paralleller i årskurs F-3 och 5-6 paralleller i årskurs 4-9. 

 

Från planeringsunderlag 

Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken har nyligen haft 

byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. När Sagoeken är färdigställd 

avvecklas Delfinskolans paviljonger och de klasserna tillsammans med klasserna på 

Ladugårdsmarken kan flytta in i nya lokaler på Sagoeken. Det ger utrymme för mer 

förskoleverksamhet på Ladugårdsmarken. Byggnationen av Sagoeken möjliggör en minskning av 

tillfälliga lösningar på området. Flera mindre enheter kan samlas ihop till den nya flexibla 

enheten vilket ger vinster för verksamheten. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på 

området och den enda skolan med årskurs 7-9. För Fäladsgården finns möjligheter till utveckling 

och en beställning där ombyggnationer görs i framförallt specialsalar har behandlats i KS. 

Kapacitet skapas genom projektet för att kunna ta emot 5-6 paralleller. Fäladskolan ska också 

genom ny/ombyggnation utvecklas och få kapacitet för 5-6 paralleller i årskurs 4-6. 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. Planering av nytt bostadsområde pågår inom Fastighetsboken 

och ca 600 bostäder ska byggas. Färdigställande av bostäder ligger utanför aktuell 

prognosperiod. Befolkningsutvecklingen på området bör bevakas speciellt kring den planerade 

utbyggnaden över kommande år.  

 

Beslutade förändringar BSN 

- 

Beslutade förändringar KS/KF 

Sagoeken 

Fäladskolan (ombyggnad) 

Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll) 

 

Utredningsuppdrag 
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Fäladskolan (ombyggnad) 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Fäladskolan (ombyggnad) 

Fortfarande krävs ytterligare beslut kring om Fäladsskolan ska renoveras eller rivas och byggas 

ny. När beslut är fattat kommer projektering påbörjas med sikte på färdigställande 2021. 

 

 

Reviderat scenario 

 

 
 

Scenariot för Norra Fäladen är ej reviderat efter lokalplan 2016. 

 

Tidsättning av projekt 

 

 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

St Hansgården Fritidshem ht x Ersättning fritidshem

Fäladsgården 450 elever ht x Renovering åk 7-9

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Ny skola 4-6
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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. 

 

Från planeringsunderlag 

I området finns två nav med äldre årskurser i Gunnesbo nedre samt Lerbäckskolan. Skolorna tar 

emot elever från flera skolor med yngre årskurser. Scenariot upplevs generellt som positivt. 

Diskussionen under lokaldagen behandlade till viss del det stora antalet mindre enheter som 

finns på området. Från verksamhetsrepresentanter utrycktes önskemål om att utreda hur 

situationen med mindre enheter kan förändras.  

 

Centrum torn innehåller 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. Inom båda utbyggnadsområdena finns reserverade tomter 

för skola. 

 

Behov som genereras i Öresundsvägen kan för årskurs 7-9 hanteras genom skolor i angränsande 

områden. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i hur tillkommande behov kan 

mötas. Det är viktigt att utreda när i tid eventuella tillbyggnader behöver göras eftersom att 

byggnationen kan komma snabbt när den väl startar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen 

sker till allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Inom delområdet Gunnesbo – 

Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som inte bedöms påverka behovet 

av skollokaler.  

 

Beslutade förändringar BSN 
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- 

Beslutade förändringar KS/KF 

- 

 

Utredningsuppdrag 

Lerbäckskolan 

Centralskolan Stångby 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Lerbäckskolan 

Projektet med att ersätta paviljonger med en ny byggnad för årskurs F-3 på Lerbäckskolan har 

inte utretts vidare. Under 2018 kommer utredning inför beställning att genomföras. 

 

Centralskolan Stångby 

Utredningen av Stångby centralskola pågår. I lokalgruppen utreds i samarbete med 

stadsbyggnadskontoret två alternativ. Alternativ ett innehåller en sammanhållen skolbyggnad 

och i alternativ två placeras byggnaderna på två tomter. I detaljplanen föreslås att funktioner 

som matsal, kök samt idrott och PE-ämnen ska placeras på intill liggande tomt. Mellan tomterna 

finns ett torg som är tänkta att skapa en levande torgmiljö. Skolans placering är viktig då de 

pedagogiska värdena är stora i en sammanhållen skolbyggnad. Därför är huvudspåret i 

utredningen alternativ ett. För att klara kommande utbyggnad av Stångby öster har projektets 

omfattning utökats till 4 paralleller. Även Prästängskolans kapacitet ska genom det nya projektet 

kunna höjas till 4 paralleller.   
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Reviderat scenario 

 

 

Scenariot är förändrat med en utökning av kapaciteten inom Stångby till 4 paralleller för årskurs 4.-9. 

Förändringen har sin grund i utbyggnaden av Stångby Öster där ytterligare en skola med årskurs F-3 

planeras. En utökning inom F-3 behöver matchas i årskurs 4-9 när en organisation F-9 etableras i 

Stångby. 

Tidsättning av projekt 

 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum torn

Lerbäckshallen Idrottshall ht x

Stångby centralskola 450 elever ht x Ny skola 7-9

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger

Ny skola östra Stångby 360 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov
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2.2 Förskola 
För respektive skolområde presenteras befolkningsutvecklingen och därefter en Sammanfattning 

av redovisning och diskussioner från lokaldag. I sammanfattningen redogörs för de 

gruppdiskussioner som genomfördes 170830 med BSN LS ledamöter, skolområdeschefer, 

administrativa chefer och kommunens lokalstrateg. För respektive område redovisas de 

kartbilder som utgjorde diskussionsunderlag i grupperna. I kartbilderna är varje box en förskola. 

Under nämndens lokaldag diskuterdes frågan om storlek på enheter stort utrymme. Nämndens 

ledamöter fick ta del av hur förskolechefer ser på enheternas storlek. I de flesta fall så 

förespråkas en storlek på 6-8 avdelningar vid nybyggnation. I gruppdiskussionerna diskuterades 

frågan och en samsyn fanns kring att utreda hur mindre enheter i ett längre perspektiv kan 

samlas ihop lokalmässigt. För samtliga områden kommer därför läget med mindre enheter att 

analyseras i kommande lokalplaner. Analysen kommer att göras utifrån geografiska aspekter, 

ekonomi samt status på lokaler. Nämndens viljeinriktning har fått stort genomslag i lokalplanen 

för förskola. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket ger en bättre ekonomi och 

större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom förskoleverksamheten finns ett stort antal 

enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns även ett antal projekt som ersätter 

tillfälliga lösningar. 

För respektive område finns rubriker som beskriver vad som är beslutat politiskt, Beslutade BSN 

och Beslutade KS/KF. Under rubriken ”Redovisning av lokalgruppens utredningar” finns en 

sammanfattning och redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden 

fastställde i oktober. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive 

område. 

Beräkningsgrunder 

I samtliga beräkningar av antal avdelningar kopplat till kapacitet har delningstalet 16,7 barn per 

avdelning använts. I de senaste beställningar som barn- och skolnämnden genomfört har 

lokalprogram för 6 avdelningar innehållit 100 barn vilket ger 16,7 barn per avdelning. I praktiken 

kommer antalet barn per avdelning kommer på respektive enhet att variera beroende av 

barnens ålder och det totala antalet barn på förskolan. 

Sedan tidigare har beräkningar gjorts gällande efterfrågan av kommunal förskola och ett rimligt 

antagande är att ca 75-80 % av åldersgruppen 1-5 år kommer efterfråga plats i kommunal 

förskola. Kapaciteten bör dock dimensioneras högre än så då ett visst utrymme måste reserveras 

för det ökade antal barn som finns i verksamheten under vårterminen varje år. I 

sammanställningarna för respektive område beskrivs både det totala behovet och ett behov 

justerat till 75 %. 

Som bilaga till den här skrivelsen finns de presentationer som deltagare fick ta del av under Barn- 

och skolnämndens lokaldag. I presentationerna redogörs för befolkningsutveckling, befintlig 

kapacitet samt behovet av förskoleavdelningar. Det ska understrykas att lokalplaneringen för 

skola och förskola hänger nära samman och i utredningsskedet beaktas möjligt samutnyttjande 

av lokaler. 

  



23 
 

2.2.1  LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög 

 

 

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017. 

 

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn som motsvarar 23 avdelningar förskola. 

Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom området finns behov av 17 nya 

avdelningar.  Ökningen av antalet barn är kraftig från 2018 och fram till 2022. Mellan åren sker 

en ökning med ca 250 barn. Ökningen är i 2017 års prognos mera spridd över respektive 

delområde än i tidigare prognoser. De planerade nybyggnadsprojekten har en god geografisk 

spridning. Antalet avdelningar som finns i lokalplanen överstiger behovet i den nya 

befolkningsprognosen. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ och några förskolor har 

rivits och ännu ej återuppbyggts. Exempelvis Runans nybyggnation är till viss del intecknad av 

den verksamhet som idag finns i paviljonger. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög 

bevakas för den stora utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod. 
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Beslutade förändringar BSN 

- 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Tuna förskola (Sofieberg) 5 avdelningar 

Solbjer (Hammocken) 5 avdelningar 

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar 

 

Utredningsuppdrag 

Vipeholm 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Vipeholm 

Frågan kring ordningsföljden av utbyggnaden av förskola i projekten Vipeholm och Runan har 

diskuterats i lokalgruppen. Bedömningen är att Vipeholms förskola kan genomföras i ett kortare 

tidsperspektiv än Runan då den senare kräver detaljplaneändringar och ingår i ett större projekt 

för området. Enligt befolkningsprognosen så kan Runanprojektet flyttas framåt något år om 

Vipeholm genomförs. 
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Tidsättning av projekt 

 

 
 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

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.  

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer(Hammocken) 5 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x
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2.2.1 Centrum väster  - Järnåkra Klostergården 

 

 

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017. 

 

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag 

Befolkningsprognosen visar på en svag minskning av antalet barn i ålder 1-5 år inom området. 

Minskningen motsvarar ca 2 avdelningar förskola. Prognosen för området har de senaste tre åren 

skrivits ned och i 2017 års prognos är den tidigare prognostiserade ökningen borta. Delområdena 

skiljer sig på det sättet att Centrum Väster fortfarande har en svag ökning medan Järnåkra 

Klostergården har en minskning. Området som helhet är inte i behov av kapacitetshöjande 

åtgärder med det finns ett antal inomhusmiljöprojekt och verksamheter i tillfälliga lokaler. 

Behovet att ersätta befintliga lokaler göra att planeringen innehåller ett antal 

investeringsprojekt. Närheten till ett av kommunens större utrbyggnadsområde i Västerbro gör 

att prognosen måste bevakas kommande år och en del av kapaciteten för Västerbro kan finnas 

inom Väster. En utbyggnad är beslutad nära Västerbro i projektet Vildandens förskola.  
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Beslutade förändringar BSN 

Målarstugan 

Grynmalaren 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Vildanden 

 

Utredningsuppdrag 

Hardebergabanan detaljplan 

Stenkrossen 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Hardebergabanan 

Arbete med detaljplan pågår. I detlajplanen finns beskrivet 4 avdelningar förskola i bottenvåning 

på bostadshus. 

 

Stenkrossen 

Arbete med fastighetens disposition pågår. Trolig placering av den planerade förskolan med 8 

avdelningar blir bottenplan i ett högre bostadshus mitt på fastigheten. 
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Tidsättning av projekt 

 

 
Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

Som konstaterades under lokaldagen så är området inte i behov av kapacitetshöjande åtgärder. 

Flera projekt är senarelagda då byggnationen inte bedöms kunna vara framme i den takt som 

angavs i lokalplanen 2016. Med tanke på de tillfälliga lösningar som flera verksamheter befinner 

sig i är det dock önskvärt att projekten genomförs. 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum väster JK

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x

Stenkrossen 8 avdelningar ht x

Grynmalaren 6 avdelningar ht x

Magle 4 avdelningar
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2.2.2 Norra fäladen 

 

 

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017. 

 

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag 

Befolkningsprognosen för Norra fäladen följer i princip prognosen från 2016. Antalet barn i 

åldern 1-5 år är stabilt över perioden med en liten minskning sista åren. Det finns inom området 

inget behov av utökad kapacitet för förskola. Det finns dock flera verksamheter som bedrivs i 

äldre eller tillfälliga lokaler. Utbyggnad på Norra fäladen ger möjlighet att flytta samman mindre 

enheter och därigenom skapa mer robusta verksamheter. Rida ranka och Hans och Greta är två 

mindre enheter som i tidigare planering diskuterats. 

 

En ny flexibel enhet Sagoeken är planerad för inflyttning under 2019. Enligt nuvarande planering 

kommer Sagostundens förskola att flytta till nya lokaler på Sagoeken. När Ladugårdsmarkens 

skolelever flyttas till Sagoeken skapas en större förskolenhet på Ladugårdsmarken. 

 

Gällande Lovisaskolans tomt så är utredning av fastighetens status inte färdig. Skolbyggnaderna 

används delvis fram till 2018 som flyktingboende. I planeringen finns en 6 avdelningar stor 

förskola på Lovisaskolans tomt. Projektets genomförande bör utredas eftersom att det är kopplat 

till fastighetens status. 
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Beslutade förändringar BSN 

Ladugårdsmarken 

Lovisaskolan 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

Delfinskolan (i produktion) 

 

Utredningsuppdrag 

Rida ranka 

Ladugårdsmarken 

Lovisaskolans tomt 

 

Redovisning av 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. Under 2018 kommer Lovisaskolan användas som 

evakueringslokal för inomhusmiljöprojekt som genomförs på Blåklintens förskola. Anpassningar 

kommer göras så att det kan addera värde när ett investeringsprojekt genomförs på 

Lovisaskolans tomt.  

 

Ladugårdsmarken 

Projektet är beställt av Barn- och skolnämnden och inväntar vidare hantering i KS. 
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Tidsättning av projekt 

 

 

Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

Ladugårdsmarken planeras tidsmässigt så att det kan genomföras när Delfinskolans verksamhet 

startat. Då kan ombyggnationer göras i Ladugårdsmarkens lokaler för de delar som ska anpassas till 

förskola. 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Norra Fäladen

Delfinskolan 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 7 avdelningar ht x

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x
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2.2.3 Centrum Torn 

 

 

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år prognoser 2015, 2016, 2017. 

 

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag 

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i hela området med ca 60 barn vilket 

motsvarar ca 4 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom 

området finns behov av 3 nya avdelningar. Centrum torns delområden skiljer sig dock väsentligt 

åt och i Gunnesbo – Nöbbelöv finns en minskning av antalet barn. Lerbäck – Stångby ökar ca 140 

barn vilket motsvara 8 avdelningar. I planeringen finns förskoletomter både inom 

utbyggnadsområden i Stångby och inom Öresundsvägen. Tillkommande kapacitet finns delvis på 

Vildandens förskola som är placerad på gränsen mellan Centrum väster och Lerbäck. För 

Gunnesbo – Nöbbelöv finns en överkapacitet gällande förskoleplatser. Överkapaciteten bör i 

första hand användas för att hantera tillfälliga behov i närliggande områden. I lokalplanen finns 

inlagt en ny förskola på Lerbäck. Det finns anledning att utreda behovet mer lokalt och klarlägga 

om kapacitet inom utbyggnaden av Västerbro kan nyttjas. 
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Beslutade förändringar BSN 

Drabantvägen 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

- 

 

Utredningsuppdrag 

Ny förskola Lerbäck 

Tomter Stångby 

Tomter Öresundsvägen 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Ny förskola Lerbäck 

I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola Lerbäcksområdet 8 

avdelningar. Sedan tidigare har en placering på Lerbäckskolans tomt utretts. Inga alternativa 

placeringar har tagits fram för årets lokalplan. 

 

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 och Barn- och skolförvaltningen bevakar 

placeringen av tomter för förskola. 

 

Tidsättning av projekt 
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Tabellen visar vilka år projekten ska tas i bruk. 

 

I planen har en ytterligare förskola i östra Stångby lagts till. Anledningen är att antalet bostäder ökats 

och bedömningen är att ytterligare kapacitet kan behövas inom förskoleverksamheten. Barn- och 

skolförvaltningen har efterfrågat en analys av områdets befolkningsutveckling. I kommande 

lokalplaner kan behovet justeras. 

  

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar ht x

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 8 avdelningar ht x

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x

Ny förskola 2 östra Stångby
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3. Lsr 
 

Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns 

grundsärskola, resursskola och Lundavälkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av 

särskolan som är organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. 

Verksamheterna inom Lsr har under flera år efterfrågat och arbetat med att upprätta en 

lokalplan. Genom årets lokalprocess har grundsärskolans lokaler införlivats i den samlade 

lokalplanen. Det är sedan tidigare konstaterat att särskolan till vissa delar finns i lokaler som inte 

är planerade fullt ut efter verksamhetens behov. Genom att grundsärskolan tas in i lokalplanen 

skapas möjligheter att vid nybyggnation planera lokaler som tillför kvalité till verksamheten. 

 

Under 2016 fördes diskussioner med Barn- och skolnämnden om att upprätta en lokalplan för 

grundsärskola som till stor del kan kopplas till den planerade utbyggnaden av grundskola. Som 

bilaga till planeringsunderlaget finns en beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över läsåret 

2017/2018 samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds kommun. 

 

Prognos och kapacitet 

Mycket diskussioner har förts kring hur en prognos för grundsärskola ska utformas och slutsatsen 

är att det är en komplicerad övning. Kända förändringar som nya avtal med 

samverkanskommuner kan såklart införlivas i planeringen men en generell prognos på längre sikt 

är svår att göra. Grundtanken är istället att upprätta en övergripande kapacitet i välplanerade 

lokaler som verksamheten kan bedrivas i. Det finns med tanke på nytt avtal som nyligen skrivits 

med Svedala kommun anledning att tro att grundsärskolans kapacitet på sikt behöver utökas till 

ca 160 elever.  

 

Kapacitet i det korta perspektivet 

Den planering som föreslås i lokalplan 2017 är långsiktig. Den bygger på ett samlat grepp kring 

grundsärskoleverksamheten och etablering av ändamålsenliga lokaler. Processen med att få fram 

nya lokaler går ibland långsamt och det behövs en beredskap för att hantera behov som uppstår 

mer akut från ett år till ett annat. Hittills har tillfälliga behov hanterats genom att samutnyttja 

lokaler med grundskoleverksamheten och det bör finnas en beredskap för att även göra det 

fortsättningsvis. 

 

Under nämndens lokaldag gavs särskolans lokalplanering stort utrymme. En workshop hölls där 

målsättningen var att fånga upp synpunkter kring hur planeringen ska upprättas. I en kartbild 

ritades befintliga grundskolor, grundsärskolor och kommande investeringsprojekt upp. Utifrån 

ett antal planeringsförutsättningar uppmanades deltagarna att göra en planering för 

grundsärskolans lokaler. 

 

Sammanfattning av diskussioner 

Flera grupper hanterade lokalplaneringen som en rent matematiskt övning. 

Planeringsförutsättningarna angav att det skulle finns enheter med 40 elever och enheter med 

10 elever. I ett första läge är det enkelt att lägga ut en tillräcklig kapacitet men när andra faktorer 

adderades som geografi, tillgänglighet och närhet till specialsalar blev diskussionen livligare. Flera 

grupper lade till ytterligare en större enhet till de befintliga på Fågelskolan och Tunaskolan. Från 
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verksamhetens representanter framfördes önskemål om att minska omfattningen av 

verksamheten på både Fågelskolan och Tunaskolan då de båda har fler än 40 elever. Ett förslag är 

att placera en särskoleenhet på Järnåkraskolan som via en tillbyggnad skulle kunna rymma ca 40 

elever. Utifrån geografi påpekades att Stångby eller Öster bör få en större särskoleenhet. 

Synpunkten framfördes att i kommande projekt bör även Lsrs övriga verksamheter som LIG-

grupper och förberedelseklasser finnas med tidigt i planeringen.  

 

Gällande träningsskola special måste en planering upprättas för Stenröseskolan där 

verksamheten finns idag. Lokalerna är paviljonger och inte en långsiktig lösning. 

 

 

Beslutade förändringar BSN 

- 

 

Beslutade förändringar KS/KF 

 

Utredningsuppdrag 

Var ska en ny större enhet ca 40 elever placeras 

-Järnåkra  

-Stångby  

-Öster 

 

Kapacitet för att minska Tunaskolan och Fågelskolans särskolor 

-Järnåkra 

-Råbylund 

 

Stenröse träningskola behöver nya lokaler 

-Mårtenskolan 

-Ny enhet på Råbylund 

 

Redovisning av lokalgruppens utredningar  

Var ska en ny större enhet ca 40 elever placeras 

Utifrån diskussionen på Barn- och skolnämndens lokaldag har Järnåkraskolan diskuterats i 

lokalgruppen. Det pågår från stadsbyggnadskontoret en planering för utökning av antalet 

bostäder för området direkt väster om Järnåkraskolan. Planläggningen av området ger också 

möjligheter till ytterligare byggnation i norra delen av Järnåkraskolans tomt. Tomten har ej 

detaljstuderats genom utredning från serviceförvaltningen men bedömningen är att en ny enhet 

med ca 40 elever i årskurs F-9 kan läggas in i lokalplanen. Under 2018 bör ytterligare utredning av 

tomten genomföras. 

 

Kapacitet för att minska Tunaskolan och Fågelskolans särskolor 

Minskningen av antalet elever på Tunaskolan och Fågelskolan måste genomföras över tid. 

Tillkommande kapacitet på Järnåkraskolan ligger flera år fram i tiden.  

 

Stenröse träningskola behöver nya lokaler 
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Förslag till placering av Stenröse träningskola är på den nya Mårtenskolan. I beställningen av 

projektet har höjd tagits för ytterligare verksamheter. Det utrymmet kan utnyttjas för att bygga 

nya lokaler för träningskola. Stenröse träningskola är idag i paviljonger på Gunnesboskolan och 

det är inte en permanent lokal. Bygglovet för paviljongerna är förlängt men en plan för ersättning 

måste upprättas. 

 

Planerad utbyggnad/förändringar 

 
 

 



Sammanställning lokalbehov 2018-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad

Verksamhet Omfattning 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad Kommentar Förändring 2016

Förskola

Norra Fäladen

Delfinskolan 6 avdelningar ht x

Ladugårdsmarken 7 avdelningar ht x Senare

Lovisaskolan 6 avdelningar ht x x Tidigare

LTÖ

Sofieberg 5 avdelningar ht x

Solbjer(Hammocken) 5 avdelningar ht x

Ny förskola Råbylund 6 avdelningar ht x Tidigare

Ny förskola Vipeholm 6 avdelningar ht x

Ny förskola Linero, Runan 6 avdelningar ht x Senare

Centrum väster JK

Körsbäret 6 avdelningar ht x

Målarstugan 6 avdelningar ht x

Vildanden 8 avdelningar ht x Senare

Hardebergabanan 4 avdelningar ht x Senare

Stenkrossen 8 avdelningar ht x Senare

Grynmalaren 6 avdelningar ht x Senare

Magle 4 avdelningar

Centrum torn

Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola Lerbäck 8 avdelningar ht x

Stormhatten ersättning 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar ht x Senare

Ny förskola 2 östra Stångby

Grundskola

Norra Fäladen

Sagoeken 200 elever ht x Ny skola, F-3

St Hansgården Fritidshem ht x Ersättning fritidshem Senare

Fäladsgården 450 elever ht x Renovering åk 7-9 Senare

Fäladskolan + LIG 450 elever ht x Ny skola 4-6 Senare

LTÖ

Ny skola Brunnshög 400 elever ht x Ny skola, F-3 Senare

Ny skola Råbylund 360 elever ht x Ny skola, F-3 Senare

Vikingaskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9 Senare

Mårtenskolan 350 elever ht x Ny skola, F-3, ersättning paviljonger Senare

Östratornskolan 720 elever ht x x Om/nybyggnad för 750 elever 4-9 Senare

Flygelskolan 200 elever ht x x Tillbyggnad 200 elever F-3 Senare

Centrum väster JK

Svane/Park 360 elever ht x Ersätter Svaneskolan Tidigare

Centrum torn

Lerbäckshallen Idrottshall ht x

Stångby centralskola 450 elever ht x Ny skola 7-9 Senare

Lerbäckskolan 400 elever ht x Utökning, ersättning paviljonger Senare

Ny skola östra Stångby 360 elever x Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

Grundsärskola

Mårtenskolan ca 15 elever ht x Ersättning Stenröse

Järnåkraskolan ca 40 elever ht x Utökning kapacitet
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Postadress Besöksadress Telefon vxl Telefax Webbplats e-post
Box 4 Arkivgatan 5 046-35 50 00 046-35 83 66 www.lund.se
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Sebastian Rånes

046-359 48 44

Sebastian.ranes@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Återkallande av Magle förskola 4 avd med 
förskolebuss - beställning
Dnr BSL 2017/1195

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beställde en fyra avdelnings förskola i före detta 
Magleskolans lokaler den 8 juni 2016. För att kunna leva upp till kraven på antal 
kvadratmeter utemiljö per barn så skissades en lösning med utemiljö i två plan fram. 
Inför beställningen gjordes en enkel utredning av denna innovativa lösning. Vid den 
fördjupade utredningen konstaterades att konstruktionen med utemiljö i två plan är 
svårgenomförbar och orimligt dyr. Sett till dessa förutsättningar behöver 
beställningen återkallas.

Beslutsunderlag
Återkallande av Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, Dnr BSL 
2017/1195
Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning, Dnr BSL 2016/0006

Barnkonsekvensanalys

Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till bäst nytta 
för barnen. Ärendet bedöms ta tillvara barnens bästa.

Ärende
Barn- och skolnämnd Lunds stad beställde den 8 juni 2016 en fyra avdelnings 
förskola i före detta Magleskolans lokaler. För att kunna leva upp till kraven på antal 
kvadratmeter utemiljö per barn så skissades en lösning med utemiljö i två plan fram. 
Det förslogs också att en förskolebuss skulle kopplas till verksamheten. Inför 
beställningen gjordes en enkel utredning av denna innovativa lösning. Vid den 
fördjupade utredningen konstaterades att konstruktionen med utemiljö i två plan är 
svårgenomförbar och orimligt dyr. 

Behovet av förskoleplatser i området löses genom att den uteblivna kapaciteten 
motsvarande fyra avdelningar kompenseras i framtida lokalplaneringen.

Sett till dessa förutsättningar behöver beställningen återkallas.



            TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 2 (2)
              2017-12-06

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar

att återkalla Magle förskola 4 avd med förskolebuss - beställning (BSL 2016/0006)

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson Sebastian Rånes
Skoldirektör Lokalplanerare 

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 49 Beställning av Magle fsk
Dnr BSL 2016/0006

Sammanfattning
Innerstaden förtätas och urbaniseras med nya bostäder, verksamheter, 
handel och service. I dessa kluster är förskolor-och skolor fundamentala 
komponenter i den urbana staden.

Magle förskola ligger i Lunds innerstad. Genom att ge nytt liv åt 
byggnaden med en 4 avd förskola med 60 barn och en förskole-buss 
tillförs kvaliteter för innerstaden. I förslaget skapas utemiljöyta / lekyta i 
två plan om ca 2035 kvm. Lekyta om 30 kvm/ barn uppfylls. I förslaget 
ingår en förskole-buss som har till syfte att serva innerstadens förskolor 
enl Områdeslokalplanen 2015-2020.

Med förslaget möter innerstaden den växande befolkningens 
kapacitetsökning av förskoleplatser enligt prognosen 2016-2021. 

Beslutsunderlag
 
-BSKN Tjänsteskrivelse –beställning 4 avd förskola med förskolebuss
2016-06-08
-Beställning- 4 avd förskola med förskolebuss 2016-06-08
-Lokalprogram- Magle 4 avd förskola 60 barn med buss 2016-06-08
Områdes
-Områdeslokalplan Centrum-Väster 2015-2020 beslut 2015-03-19 § 26
-BSNLS Protokollsutdrag 2015-10-14 §13 Områdeslokalplan för
-Centrum-Väster 2016-2020, Centrum del 1
-Skiss plan- 1- Beställningsförslag 2011-05-25 översyn 2016-06-08
-Skiss plan- 2 beställningsförslag 2011-05-25 översyn 2016-06-08
-Skiss plan - Förslag- utemiljö i 2 två plan 2016-06-08
-Skiss - Utemiljöyta förskoleverksamheten 2016-06-08
-Tjänsteskrivelse 2013-03-26 beslut att återremittera ärendet.
-Branschchecklista Områdeslokalplan Centrum Väster 2014-06-16

Yrkanden
Jens Modéer (MP), Elin Gustafsson (S) och Gösta Eklund (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hos kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av 

befintliga lokaler för Magleskolan inom fastigheten 
Själabodarna 16.

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten
 



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 BSL 2015/0863

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2016-06-08 
klockan 17.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)

Ersättare Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga Mats Jönsson, skoldirektör
Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Ann-Britt Svensson, ekonom
Patrik Löfstrand, ekonom
Jonas Eriksson, kommunikatör
Cristin Ulvsbäck-Lindh, lokalplanerare, §§ 40-51
Gustav Svensson, lokalplanerare
Emma Möller, utvecklingsledare, §§ 40-49
Tomas Ekstedt, utvecklingsledare, §§ 40-44
Erik Friede, rektor Östratornskolan F-6, §§ 40-41
Rickard Flinkberg, projektledare serviceförvaltningen, §§ 40-41
Marianne Larsen Charalabidou, verksamhetschef, §§ 40-45
Bengt Andersson, personalrepresentant Lärarförbundet
Agneta Lindfors, personalrepresentant Lärarnas riksförbund

Justerare Lars Hansson (L)



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 BSL 2015/0863

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer §§ 40-57

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltningens kansli, 2016-06-17

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2016-06-08

Paragrafer §§ 40-57

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-17 Datum då anslaget tas ned 2016-07-11

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift

Katarina Franzén



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (4)
Skolkontoret Diarienummer

2017-12-13 BSL 2017/1081

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Sebastian Rånes

046-3594844

sebastian.ranes@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Yttrande över Översiktsplan för Lunds 
kommun - planförslag för samråd

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Översiktsplan för Lunds kommun – 
planförslag för samråd, dnr BN 2017/0337 att besvara senast 30 
november 2017. Barn är en grupp som drabbas negativt vid förtätning. 
När ytor för lek och rekreation försvinner och friytan för förskolegårdar 
och skolgårdar krymper.  Det bör tydligare framgå att skol- och 
förskolegårdar samt andra grönytor ska prioriteras i avvägningen mellan 
olika intressen. Stora tomter som tillåter utbyggnad i etapper är önskvärt

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund 
Stad tjänsteskrivelse den 29 november 2017 dnr BSL 2017/1081.
Översiktsplan för Lunds kommun- Planstrategi, samrådshandling
Byggnadsnämndens beslut den 21 september 2017, § 157 dnr BN 
2017/0337.

Barnets bästa
Översiktsplanen rör en planering av miljöer som ska vara till för alla 
invånare i Lunds kommun. Barnens bästa ska beaktas och de skall ges 
möjlighet att uttrycka sina åsikter under det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. Förtätning kan innebära att barnens bästa inte sätts i 
första rummet då deras utemiljö samutnyttjas och riskerar att krympa.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav 2015-09-24 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan för Lunds kommun. Målsättningen har varit att 
anta planen innan innevarande mandatperiods slut. Varje kommun skall 
enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som är ett 
strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja för hur mark, 
vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och 



Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-12-13 BSL 2017/1081

utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men 
har genom sin vägledande funktion en viktig roll i kommunens fortsatta 
utveckling. Lunds gällande översiktsplan ÖP 2010 antogs av 
kommunfullmäktige den 28 oktober 2010 och aktualitetsförklarades av 
kommunfullmäktige den 11 juni 2014.

Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har haft dialog och samarbete 
med övriga förvaltningar i kommunen med att ta fram ett samrådsförslag 
till Lunds nya översiktsplan, benämnd Översiktsplan för Lunds kommun, 
Planstrategi, samrådshandling. Samrådshandlingen inleds med Lunds 
kommuns vision och de utmaningar som stadsbyggandet i Lunds 
kommun står inför under planperioden samt ytterligare in i framtiden. 
Planens mål- och strategidel är uppdelad i tre målområden med 
tillhörande strategier för stadsbyggandet: 1) Det växande Lund, 2) Det 
gröna Lund, 3) Det nära och levande Lund. 

Barn och skolnämnden anför:
Det är viktigt att förskole- och skolfrågor är med i planeringen tidigt och 
att det avsätts utrymme för förskola och skola när behov finns. Närhet till 
förskola/skola är en attraktion för många barnfamiljer. En bra 
förutsättning för skolans verksamhet är stora tomter som tillåter 
utbyggnad i etapper. En större tomt innebär även en effektivisering av 
utnyttjandet av ytor, gärna i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen och park- och naturkontoret (parkering, 
idrott/kultur/fritid). En sådan tomt kan bli attraktionskraftig i en tätort där 
skolområdet blir ett nav i samhället.

Planering av nya områden och valet av utbyggnadstakt avgör när det 
finns ett tillräckligt underlag för att starta upp en ny förskola eller skola. 
Tyvärr finns en tendens med alltför utdraget förlopp och ingen klar 
målbild som gör att det är svårt att planera in när en tomt kan tas i bruk. 

Lunds kommun strävar efter att förtäta staden och de övriga tätorterna för 
att minimera att de breder ut sig på jordbruksmarken, samt att bygga 
samhällen som underlättar för fotgängare och cyklister och en bra 
kollektivtrafik. Samtidigt har kommunen en ambition att värna de 
kvarvarande grönytorna för att kunna erbjuda stadens invånare goda 
möjligheter till nära rekreation och naturupplevelser. 
Grönytorna är också viktiga för att motverka utarmningen av den 
biologiska mångfalden. Gröna ytor och ekosystemtjänster är en 
förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling av staden och övriga 
tätorter. Den inneboende konflikten i avvägningen mellan dessa båda 
intresseinriktningar blir tydlig i förslaget till ny översiktsplan. Därtill kan 
läggas att barn är en grupp som drabbas negativt vid förtätning när ytor 
för lek och rekreation försvinner och friytan för förskolegårdar och 
skolgårdar riskerar att inte bli tillräcklig.  Med en fortsatt satsning på 
utvecklingen av Gröna skolgårdar kan idéer kring urban hållbarhet och 
ekologisk design vävas samman med lärande, folkhälsa, välbefinnande, 
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känsla av plats och samhällsengagemang. Natur kan föras tillbaka till 
städer och tätorter genom att karga asfalt- och gräsmiljöer förvandlas till 
levande miljöer för lärande och lek,  samt till rika lokala ekosystem som 
vårdar de naturliga processer som krävs i en långsiktigt hållbar 
infrastruktur. Gröna skolgårdar stimulerar barns och ungas sociala, 
fysiska och intellektuella utveckling och hälsa genom att skapa 
förutsättningar för samarbete, fantasi, nyfikenhet, utforskning, äventyr 
och förundran.

En grundförutsättning för att kunna odla i tätort är tillgången på 
odlingsbara ytor. Naturskolan driver sedan två år tillbaka ett 
odlingsförsök med elever från Fågelskolan. Odlingsförsöket äger rum på 
kommunal mark utmed Gässlingavägen, alldeles väster om Fågelskolan. 
Tanken är att kunna fortsätta och utöka odlingen till att omfatta fler 
skolor. Ett önskvärt scenario är därför att ytan från Fågelskolan västerut 
till Rinnebäcks gård även i framtiden utgör en tillgång för urban och 
tätortsnära odling.

En tätare stad/tätort ökar möjligheten till god service, både offentlig och 
kommersiell. Tanken är att förtäta och förbättra miljön vilket tillför 
ökade eller nya kvaliteter. När man har en verksamhet som bara är 
inomhus är det relativt lätt att förtäta med bibehållen eller bättre kvalitet. 
Förskolor samt skolgårdar för F-3 är utrymmeskrävande eftersom 
skolgårdarna inte går att stapla på höjden, samtidigt som det är ett 
lagkrav att barnen ska ha tillräcklig friyta. I planeringen bör därför 
skolgårdar prioriteras.  Efterfrågan är dessutom stor att ha förskolor och 
skolor för dom yngre årskurserna i närheten av där barnen bor.
Minskade ytor kan också innebära att det blir svårt att i vissa delar nå upp 
till målbeskrivningen för skolans och förskolans utemiljö. Mindre 
skolgårdar kan också leda till att belastningen på närliggande områden 
ökar, vilket kan öka behovet av driftinsatser på allmän platsmark.
Det är viktigt att kommunen i stadsplanering och verksamhetsplanering 
balanserar behovet av att använda markresurser effektivt med behovet av 
att skolgårdar är rationella och kostnadseffektiva, samt att det finns 
tillräckliga utemiljöer för att kunna bedriva en bra pedagogisk 
verksamhet. Detta krävs då det ofta är en intressekonflikt kring att skapa 
stora enheter, jämfört med viljan att skapa en tät stad. I vissa lägen kan 
man även behöva samutnyttja ytor, vilket inte är helt konfliktfritt. 
Exempelvis kan en bostadsgård i praktiken bli förskolegård. Detta blir på 
bekostnad av friyta för de boende. Det är också vanligt att det påverkar 
barnens möjlighet att använda ytan fullt ut, då det ofta blir högre krav 
på”städning”, där barnens kreativitet inte får det utrymme som de borde 
ha. 
Även parkmark kan ibland ses som en yta att samutnyttja. Allmänna 
rådet beskriver att barnen på egen hand ska kunna ta sig till friytan. I 
praktiken innebär det att förskolan eller skolan måste ligga i parken ifall 
det ska fungera. En sådan lösning innebär också att barnen inte har en 
egen yta, utan ska dela den med allmänheten. Inom en allmän plats kan 
rektor och pedagoger inte heller avvisa obehöriga från området. Det 
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innebär även att barnen inte har samma möjlighet att påverka sin 
lekmiljö. Verksamheten vill i de flesta fall att gården är inhägnad, vilket 
kan vara ytterligare en konflikt med tillgänglighet till parken. På grund 
av dessa aspekter är samutnyttjande i park ingen lösning att föredra. Att 
samutnyttja ytor bör göras restriktivt för förskolor, då det ofta blir på 
bekostnad av värden för de olika brukarna som samsas om utrymmet. 
Endast om utrymme inte finns för en egen skolgård, är det bättre att titta 
på alternativ för samutnyttjande. Det är viktigt att göra avvägande i 
frågan i varje enskilt fall. Andra typer av samutnyttjande för att få till så 
stora friytor som möjligt kan vara att planera så att leveranser till 
förskolan kan skötas via gatan
istället för en stor vändslinga inom fastigheten. 

Om exploatering och förtätning prioriteras framför bevarandet av 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och en målmedveten satsning på 
uppväxande generationer av lundabor blir inte översiktsplanen hållbar. 
För att den ska vara trovärdig bör det tydligare framgå att skol- och 
förskolegårdar samt andra grönytor ska prioriteras i avvägningen mellan 
olika intressen.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till samrådet

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
Akten
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Daniel Mathiasson, Johan Lindström  
 
 

 
 

Översiktsplan för Lunds kommun – planför-
slag för samråd 
Dnr BN 2017/0337 
 
Byggnadsnämnden har 2017-09-21 beslutat att godkänna Översiktsplan 
för Lunds kommun för samråd med ändringar och tillägg (se bifogat 
protokollsutdrag). Samrådstid är 28 september och 30 november 2017.  
 
Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har i dialog och i samarbete 
med kommunens övriga förvaltningar arbetat med att ta fram ett 
samrådsförslag till Lunds nya översiktsplan, benämnd Översiktsplan för 
Lunds kommun, Planstrategi, samrådshandling. Planens mål- och 
strategidel är uppdelad i 3 målområden som tillsammans beskriver hur 
Lunds kommun ska möta framtida planeringsutmaningar och behov 
samtidigt som utvecklingen sker hållbart och resurseffektivt och det 
skapas goda boende- och livsmiljöer.  
 
Översiktsplanens samrådshandling har utformats på en strategisk nivå för 
att vara ett underlag i dialogen kring framtagandet av en ny 
översiktsplan. Den strategiska nivån ska bidra till dialog i ett planerat 
brett och öppet samråd där Lunds kommuns invånare får chans att spela 
en viktig roll i den pågående och fortsatta arbetsprocesen Med stöd av 
dialogen under samrådet kommer det i det vidare arbetet att utformas ett 
slutligt förslag till översiktsplan där en mer detaljerad mark- och 
vattenanvändningskarta kommer att presenteras.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja för hur mark, 
vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och 
utvecklas på längre sikt.  
 
Samrådsförslaget finns att ta del av digitalt på www.lund.se/op.  
 
Frågor om översiktsplanen kan ställas till: 
Cecilia Hansson, tel 046 35 58 05 cecilia.hansson@lund.se  
Johan Lindström, tel 046 359 46 83 johan.lindstrom@lund.se  
Daniel Matthiasson, tel 046 35 56 88 daniel.mathiasson@lund.se  
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Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Därefter tas ett planförslag fram för utställning. Det 
beslutas av byggnadsnämnden och ställs ut under två månader. 
Tidsplaneringen utgår från målsättningen att kommunfullmäktige skall 
kunna anta översiktsplanen innan innevarande mandatperiods slut. 
 
Dialogaktiviteter  
 
Utställning på Stortorget  
27 september - 8 oktober 
Måndag-fredag: 11.00-18.00, lördag-söndag: 10.00-16.00 
Vid några tillfällen har vi extra förstärkning av förtroendevalda i Lunds 
byggnadsnämnd: 
• 27 september, kl 17-19 
• 30 september, kl 11-14 
• 4 oktober, kl 17-19 
• 7 oktober, kl 11-14 
 
Dialogturné 
28 september, kl 17-19, Södra Sandbys bibliotek 
5 oktober, kl 17-19, Dalbys bibliotek 
11 oktober, kl 17-19, Veberöds bibliotek  
12 oktober, kl 17-19, Lineros biblioteket 
14-15 oktober, kl 10-16, Nova Lund 
17 oktober, kl 17-19, Klostergårdens bibliotek 
23 oktober, kl 17-19, Genarps biblioteket 
2 november, kl 15-18, Stångbys bibliotek 
 
På biblioteken kommer det under respektive vecka finnas en mindre 
utställning som beskriver det allra viktigaste i förslaget. Utställningen är 
dock inte bemannad annat än under tiderna ovan. 
 
Synpunkter lämnas senast 30 november. Synpunkter kan lämnas på 
www.lund.se/op eller genom att skriva ett email till 
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller ett brev till Stadsbyggnadskontoret 
Box 41, 221 00 Lund  
 

STADSBYGGNADSKONTORET  
 
 
Marcus Horning Cecilia Hansson 
Stadsbyggnadsdirektör Översiktsplanechef  

http://www.lund.se/op
mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-09-21 klockan 
18.00–23.05

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

Ersättare Fredrik Fexner (S), kl. 18.00-22.55
Kia Birgersson (S), tjänstgör för Akram Heidari (S)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
Johan Helgeson (MP)
Axel Nordberg (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL), kl. 19.10-23.05
Per Johnsson (C), anmäler jäv och deltar ej i beslutet för ärende § 
156

Övriga Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Johan Lindström, samhällsplanerare
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Anna Andersson, Trafikplanerare
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Katarina Meier, planarkitekt
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Ellinor Swahn, planarkitekt
Carolina Lundberg, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare

Justerare Mia Honeth (L) med Mohsen Abtin (S) som ersättare.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 139-163

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 september 
2017 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-21

Paragrafer § 139-163

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27 Datum då anslaget tas ned 2017-10-18

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Brotorget 1

Underskrift

Jenny De Navarro Jones
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§ 157 Återremitterat Översiktsplan för Lunds 
kommun - samråd

Dnr BN 2017/0337

Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja för hur mark, 
vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och 
utvecklas på längre sikt. Lunds gällande översiktplan, ÖP 2010, antogs 
av kommunfullmäktige 2010-10-28 och aktualitetsförklarades av 
kommunfullmäktige 2014-06-11.

Kommunfullmäktige gav planuppdrag för en ny översiktsplan 2015-09-
24. Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har upprättat ett förslag till 
samrådshandling enligt kommunfullmäktiges beslut. Detta lades fram för 
beslut om samråd i Byggnadsnämnden 2017-08-24. Byggnadsnämnden 
beslutade då att ärendet återremitteras för komplettering med ett mer 
detaljrikt kartmaterial påminnande om det som fanns i ÖP 2010 med 
utgångspunkt att beslut skall kunna fattas vid Byggnadsnämndens möte i 
september. Detta har lett till revideringar i det förslag som nu läggs fram 
för beslut om samråd i Byggnadsnämnden.

Översiktsplanen strävar efter att vara i fas med utvecklingen i kommunen 
och regionen samt med vad som sker nationellt och internationellt. Lunds 
kommuns nya vision, Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation 
och öppenhet, genomsyrar hela översiktsplanen på en övergripande nivå.

Översiktsplanen belyser och svarar på de utmaningar samhället står inför 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Den gällande översiktsplanen, ÖP 
2010, har varit utgångspunkt i arbetet med den nya översiktsplanen. 
Precis som i ÖP 2010 är den övergripande inriktningen i förslaget till ny 
översiktsplan att genom den fysiska planeringen, bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Översiktsplanen kommer hädanefter att aktualiseras 
varje mandatperiod.

 

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Lunds kommun – Planstrategi, samrådshandling
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att upprättad planhandling, Översiktsplan för 
Lunds kommun, godkänns för samråd, med följande ändringar och 
tillägg:
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1) Översiktsplaneperioden utökas till 2040 som slutår och kompletteras 
med utbyggnadsmöjligheter för ytterligare 6.000 bostäder och 12.000 
boende till 2040

2) Utbyggnadsområden som föreslås i ÖP2010 men inte finns med i 
samrådsförslaget tas med som Övriga utbyggnadsområden i ÖP2018, för 
Veberöd behandlas utbyggnadsområden inom FÖP Veberöd

3) Dalby kompletteras med områden för nya bostäder i kollektiv 
trafiknära lägen.

4) Belysa framtida exploateringskostnader, och om behov föreslå 
prioriteringsordningar för de åtgärder som föreslås

5) Det behövs utökad verksamhetsmark. De 120 ha som skall ersättas ska 
ersättas med lika stort utrymme för att möjliggöra för nya verksamheter

6) Komplettera ÖP2018 med en jämställdhetsanalys

 Att förändra målen enligt följande
 Ny lydelse                                                                                                   
s.19 ”Det växande Lund” mål 1
I Lunds kommun ska 26,000 bostäder möjliggöras fram till 2040 där 
bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens befolknings behov 
och önskemål.

Tidigare lydelse
s.19 ”Det växande Lund” mål 1
I Lunds kommun ska 1200 bostäder möjliggöras varje år där 
bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens befolknings behov 
och önskemål.

Ny lydelse
s.35, ”Det gröna Lund”, mål 3
Den högkvalitativa blågröna infrastrukturen avseende rekreativa och 
ekologiska värden ska öka i kommunens tätorter och på landsbygden.

Tidigare lydelse
s.35, ”Det gröna Lund”, mål 3
Den blågröna infrastrukturens kvantitet och kvalitet avseende rekreativa 
och ekologiska värden ska öka i kommunens tätorter och på landsbygden.

Att under samrådet komplettera med strategier enligt följande
1) Attraktiviteten att bygga i de östra tätorterna ska ökas

2) Simrishamnsbanan skall ses som ett prioriterat kollektivtrafikstråk för 
tåg/superbuss. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ska förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafiken.



Byggnadsnämnden Protokoll 36 (52)
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Justerare Utdragsbestyrkande

3) Planera för billigare standardiserade bostäder i våra tätorter.

4) Planera för fribyggartomter i områden där de kan ge ett bra 
komplement i en blandad bebyggelse.      

5) Satsa på pendlarparkeringar i anslutning till lämpliga goda 
kollektivtrafiklägen.

6) Satsa på gröna miljöer på våra tak.

7) Stadsdelscentra och övriga tätortscentra ska prioriteras för handel och 
service för lokalsamhället.

8) Planera för en infrastruktur för elfordon med plats för 
laddningsstolpar. 

9) Öka byggaktörernas delaktighet i planprocessen.

10) Underlätta för solcellsutbyggnad både vid tillkommande bebyggelse 
och inom det befintliga beståndet.                               

11) Planera för att möjliggöra produktion av biogas.

12) Planera för utbyggnad av vindkraften.

Att ändra strategi enligt följande
Ny lydelse
s 53 ”Grön infrastruktur och ekosystemtjänster” punkt 7
Förtätning av kommunens tätorter ska ske på andra ytor än högkvalitativa 
grönytor.

Nuvarande lydelse
s 53 ”Grön infrastruktur och ekosystemtjänster” punkt 7
Förtätning av kommunens tätorter ska så långt som möjligt ske på andra 
ytor än parkmark och högkvalitativa grönytor.

(V) yrkar att under samrådet komplettera ÖP2018 enligt följande:

1) Utbyggnadsområden i Genarp. Södra Sandby och Veberöd som 
föreslås i ÖP2010 bör behållas.

2) Tydliggöra hur bostadsmarknaden ska kunna göras jämlik och med 
minskad segregation.

3) Eftersträva att minst tio procent av nybyggda bostäder erbjuds 
kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov.

4) Lunds kulturarv i form av medeltida gatunät, domkyrka, och de 
historiska byggnaderna och en varsam förtätning och förnyelse skapar ett 
stadsliv som attraherar människor och företag.

5) Planera för spårväg till Dalby och Bjärred.

6) Inga garage under bostadshus.
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7) Ett finmaskigt nätverk av gång-och cykelvägar bör skapas kring Lunds 
tätort, där bristen på allemansrättslig mark och utflyktsmål inom barns 
cykelavstånd är stort. 

8) Använd parker och kulturbyggnader för att skapa mötesplatser mellan 
konstnärer och Lundabor.

att ändra strategi enligt följande:

Sid 26 Ändra meningen i sista strategin till

Om tätorternas grönytor planeras att tas i anspråk vid förtätning SKA 
balanseringsprincipens prioriteringsordning tillämpas så att värden som 
försvinner kan kompenseras på bästa sätt.

(Dvs, ordet KAN utbyts mot ordet SKA)

Sid 40. Strategin om lagring av värme genom geotermi bör utgå.

(Det kan möjligen vara bra, men underlaget är inte presenterat.)

 Sid 47. Till strategierna bör tilläggas:

- i fjärde strategin, lägg till: …samman tågtrafik, spårväg och regional 
busstrafik…

 Ulf Nymark (MP) yrkar följande ändringar i strategiuppdragen:

att utbyggnader i Lunds kommun ska främst ske genom förtätning så att 
jordbruksmarken och annan oexploaterad mark utanför tätortsgränsen 
kan bevaras för bland annat långsiktig livsmedelsförsörjning och 
klimatanpassningsåtgärder (sid 23).

att om tätorternas grönytor planeras att tas i anspråk vid förtätning ska 
balanseringsprincipens prioriteringsordning tillämpas så att värden som 
försvinner kan kompenseras på bästa sätt (sid 26).

Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på följande punkter:

• Planera för ett yttre godsspår för att i framtiden kunna eliminera 
miljöstörningar och risker som godstrafiken orsakar i staden (sid 47).

- Förtätning av kommunens tätorter ska ske på andra ytor än 
högkvalitativa grönytor (sid 53).

Under samrådstiden komplettera strategierna enligt följande:
Planera för fortsatt utbyggnad av spårväg och nästa spårvägsetapp.

Planera för att möjliggöra produktion av biogas.

Planera för utbyggnad av vindkraften.

TILLÄGGSYRKANDEN TILL S-FÖRSLAG:

• Öka byggaktörernas delaktighet i planprocessen
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• Tilläggsyrkande MP: Öka byggaktörernas och kommuninvånarnas 
delaktighet i planprocessen

Helmut Moser (V) instämmer med Ulf Nymarks (MP) yrkande.

Bernt Bertilsson (C) yrkar att områden markerade på kartor som 
nyexploatering och ”alternativa lägen för särskilda verksamhetsområden” 
samt områden markerade på kartan som särskilda framtida 
utbyggnadsområden som ligger på jordbruksmark av klass 8+ skall utgå 
från kartorna och att omarbetning med hänsyn till detta görs i planen.

Bernt Bertilsson (C) yrkar att yttre godsspåret tas bort ur planen.

Klas Svanberg (M) instämmer med Björn Abelsons (S) yrkande samt 
yrkar att målet två under rubriken ”Det gröna Lund”, sid 35, ”All 
resandeökning i Lunds Kommun skall ske med gång, cykel eller 
kollektivtrafik” ändras till ”Resandeökningen i Lunds Kommun skall 
huvudsakligen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik”.

Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Klas Svanbergs (M) yrkande.

Mia Honeth (L) yrkar bifall enligt Stadsbyggnadskontorets förslag 
med Klas Svanbergs (M) och Björn Abelsons (S) tilläggsyrkanden.

Klas Svanberg (M) yrkar att strategi nummer 7 på sidan 47 ”Ta fram en 
övergripande parkeringsstrategi för kommunen och utveckla 
parkeringsnormen kontinuerligt” utgår eller omformuleras.

Mia Honeth (L) instämmer med Klas Svanbergs (M) yrkande.

Klas Svanberg (M): yrkar att omarbeta mobilitetsavsnittet så att det på 
ett likvärdigt sätt behandlar samtliga transportslag samt att infoga ett 
särskilt avsnitt om bilen som en väsentlig del av transportsystemet under 
planperioden samt att åter redovisa befintliga vägreservat.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 1 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 1.

Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 2 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 2.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Kia Birgersson (S), 
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L) och Alexander 
Wallin (M) röstar i enlighet med Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 2.
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Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP), Helmut Moser (V) och Bernt 
Bertilsson (C) röstar för avslag av Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 2.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 7 
röster mot 4 beslutat i enlighet med Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 2.

Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 3 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 3.

Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 4 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 4.

Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 5 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 5.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Kia Birgersson (S), 
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L) och Alexander 
Wallin (M) röstar i enlighet med Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 5.

Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP), Helmut Moser (V) och Bernt 
Bertilsson (C) röstar för avslag mot Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 5.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 7 
röster mot 4 beslutat bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 
5.

Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
kompletteringsyrkande nr 6 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) kompletteringsyrkande nr 6.

Ordförande ställer proposition på Klas Svanbergs (M) mobilitetsyrkande 
mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Klas 
Svanbergs (M) mobilitetsyrkande.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt 
Bertilsson (C) och Alexander Wallin (M) röstar i enlighet med Klas 
Svanbergs (M) mobilitetsyrkande.

Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar 
för avslag mot Klas Svanbergs (M) mobilitetsyrkande.

Björn Abelson (S), Kia Birgersson (S) och Mohsen Abtin (S) avstår från 
att rösta.
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Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 5 
röster mot 3 beslutat i enlighet med Klas Svanbergs (M) 
mobilitetsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Bernt Bertilssons (C) yrkande 
(jordbruksmark) mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller att 
yrkandet avslås.

Ordförande ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 1 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att avslå Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 1.

Ordförande ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 2 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att avslå Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 2.

Ordförande ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 3 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att avslå Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 3.

Ordförande ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 4 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att avslå Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 4.  

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V)röstar i enlighet med 
Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 4.

Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Mohsen Abtin (S), Lena 
Gustafsson (M), Mia Honeth (L) och Alexander Wallin (M) röstar för 
avslag mot Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 4.

Ulf Nymark (MP), Kia Birgersson (S) och Bernt Bertilsson (C) avstår 
från att rösta.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 
mot 2 röster beslutat att avslå Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande 
nr 4.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 5 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 5.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 6 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 6.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 7 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 7.
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Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
kompletteringsyrkande nr 8 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår Helmut Mosers (V) kompletteringsyrkande nr 8.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
och Ulf Nymarks (MP) ändringsyrkanden (sid 26) mot avslag och finner 
att byggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandena.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar i 
enlighet med ändringsyrkandena.

Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Kia Birgersson (S), Mohsen 
Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson (C) 
och Alexander Wallin (M) röstar för avslag mot ändringsyrkandena.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 8 
röster mot 3 beslutat i enlighet med Stadsbyggnadskontorets förslag.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
ändringsyrkande (sid 40) mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att avslå ändringsyrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V) 
ändringsyrkande (sid 47) mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
beslutar att bifalla ändringsyrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) 
ändringsyrkande (sid 23) mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår ändringsyrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) 
och Bernt Bertilssons avslagsyrkande (sid 47) mot avslag och finner att 
byggnadsnämnden bifaller avslag och beslutar i enlighet med 
Stadsbyggnadskontorets förslag.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) 
kompletteringsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
avslår kompletteringsyrkandet.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar i 
enlighet med Ulf Nymarks (MP) kompletteringsyrkande.

Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Kia Birgersson (S), Mohsen 
Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson (C) 
och Alexander Wallin (M) röstar för avslag mot Ulf Nymarks (MP) 
kompletteringsyrkande.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 8 
röster mot 3 beslutat att avslå Ulf Nymarks (MP) kompletteringsyrkande.
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Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Klas Svanbergs (M) 
ändringsyrkande (nr 7, sid 47) mot avslag och finner att 
byggnadsnämnden bifaller avslag.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Klas Svanbergs (M) 
ändringsyrkande (mål 2, sid 35) mot Stadsbyggnadskontorets förslag och 
finner att byggnadsnämnden bifaller Stadsbyggnadskontorets förslag.

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt 
Bertilsson (C) och Alexander Wallin (M) röstar i enlighet med Klas 
Svanbergs (M) yrkande.

Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Kia Birgersson (S), 
Mohsen Abtin (S), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar i 
enlighet med Stadsbyggnadskontorets förslag.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 
röster mot 5 beslutat att bifalla Stadsbyggnadskontorets förslag.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 19) mot Stadsbyggnadskontorets förslag (sid 19) 
och finner att byggnadsnämnden bifaller Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 19).

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 35) mot Stadsbyggnadskontorets förslag (sid 35) 
och finner att byggnadsnämnden bifaller Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 35).

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 53) mot Stadsbyggnadskontorets förslag (sid 53) 
och finner att byggnadsnämnden bifaller Björn Abelsons (S) 
ändringsyrkande (sid 53).

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:

Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Kia Birgersson (S), 
Mohsen Abtin (S), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar i 
enlighet med  Björn Abelsons (S) ändringsyrkande.

Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt 
Bertilsson (C) och Alexander Wallin (M) röstar i enlighet med 
Stadsbyggnadskontorets förslag.

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 
röster mot 5 beslutat att bifalla Björn Abelsons (S) ändringsyrkande.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 1 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.
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Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 2 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 3 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 4 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 5 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 6 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 7 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 8 mot avslag och finner att byggnadsnämnden bifaller 
yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 9 mot Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande och finner 
att byggnadsnämnden bifaller Björn Abelsons (S) strategiyrkande.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 10 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
bifaller yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 11 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
bifaller yrkandet.

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 
strategiyrkande nr 12 mot avslag och finner att byggnadsnämnden 
bifaller yrkandet.
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Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att upprättad planhandling, Översiktsplan för Lunds kommun, 

godkänns för samråd, med följande ändringar och tillägg:

Översiktsplaneperioden utökas till 2040 som slutår och 
kompletteras med utbyggnadsmöjligheter för ytterligare 6.000 
bostäder och 12.000 boende till 2040.

Utbyggnadsområden som föreslås i ÖP2010 men inte finns med i 
samrådsförslaget tas med som Övriga utbyggnadsområden i 
ÖP2018, för Veberöd behandlas utbyggnadsområden inom FÖP 
Veberöd.

Dalby kompletteras med områden för nya bostäder i kollektiv 
trafiknära lägen.

Belysa framtida exploateringskostnader, och om behov föreslå 
prioriteringsordningar för de åtgärder som föreslås.

Det behövs utökad verksamhetsmark. De 120 ha som skall ersättas 
ska ersättas med lika stort utrymme för att möjliggöra för nya 
verksamheter.

Komplettera ÖP2018 med en jämställdhetsanalys.

 Att förändra målen enligt följande, ny lydelse:
s.19 ”Det växande Lund” mål 1

I Lunds kommun ska 26,000 bostäder möjliggöras fram till 2040 
där bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens 
befolknings behov och önskemål.

Ny lydelse
s.35, ”Det gröna Lund”, mål 3

Den högkvalitativa blågröna infrastrukturen avseende rekreativa 
och ekologiska värden ska öka i kommunens tätorter och på 
landsbygden.

Att under samrådet komplettera med strategier enligt följande
Attraktiviteten att bygga i de östra tätorterna ska ökas.
Simrishamnsbanan skall ses som ett prioriterat kollektivtrafikstråk 
för tåg/superbuss. 
Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ska förbättra 
förutsättningarna för kollektivtrafiken.

Planera för billigare standardiserade bostäder i våra tätorter
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Planera för fribyggartomter i områden där de kan ge ett bra 
komplement i en blandad bebyggelse.
      
Satsa på pendlarparkeringar i anslutning till lämpliga goda 
kollektivtrafiklägen.

Satsa på gröna miljöer på våra tak.

Stadsdelscentra och övriga tätortscentra ska prioriteras för handel 
och service för lokalsamhället.

Planera för en infrastruktur för elfordon med plats för 
laddningsstolpar.
 
Öka byggaktörernas delaktighet i planprocessen.

Underlätta för solcellsutbyggnad både vid tillkommande 
bebyggelse och inom det befintliga beståndet.
                               
Planera för att möjliggöra produktion av biogas.

Planera för utbyggnad av vindkraften.

Att ändra strategi enligt följande
Ny lydelse
s 53 ”Grön infrastruktur och ekosystemtjänster” punkt 7

Förtätning av kommunens tätorter ska ske på andra ytor än 
högkvalitativa grönytor.

att i fjärde strategin (sid 47) lägga till spårväg: ...samman tågtrafik, 
spårväg och regional busstrafik..

att att omarbeta mobilitetsavsnittet så att det på ett likvärdigt sätt 
behandlar samtliga transportslag samt att infoga ett särskilt avsnitt 
om bilen som en väsentlig del av transportsystemet under 
planperioden samt att åter redovisa befintliga vägreservat.

 

Reservationer
(MP), (M), (S), (L), (C) och (V) reserverar sig mot beslutet.

Skriftliga reservationer ges in från (V), (MP), (M) och (L). Se 
protokollsbilagor § BN § 157/01, BN § 157/02 och § 157/03.
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Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Översiktsplaneförslaget måste förbättras: Lund 
behöver växa - inte brutalt forcerat, men med förnuft och måtta och med 
omsorg om de värden som Kunskapsstaden och kulturlandskapet 
förvaltar och utvecklar. Barn- och äldreperspektiven innebär fler gröna 
ytor och tysta elfordon. Variation och mångfald eftersträvas. Bostäder 
och verksamheter kombineras. Standardiserade typhus undviks. 
Högproduktiv åkermark skyddas. Levande vatten i stadsmiljön 
’klimatsäkrar’ och ger nya skönhetsvärden.
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Reservation 
Ärende 19 
översiktsplanen 

V reserverar sig mot översiktsplanen på följande punkter: 
- utbyggnadsområden föreslagna i ÖP2010 på bästa åkermark öster om Lund och i Stång by bör inte 
ingå i planen . 

- planen bör kompletteras med en genus- och klassanalys, för att klargöra dess effekter på jämlikhet 
och segregation. 

- i avtal med bygg herrar bör kommunen eftersträva att minst tio procent av alla nybyggda bostäder 
erbjuds kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov. Bostäder bör byggas så billigt som 
möjligt vilket innebär att man inte har underjordiska garage. 

- översiktsplanen bör ta klimathotet på allvar och problematisera transporter med flyg och fordon med 
förbränningsmotorer. Därför bör man planera för fortsatt utbyggnad av spårvägen till Dalby och 
Bjärred. Ett nät av ladd stolpar för elbilar bör byggas. Det är också viktigt att balansering principen 
fortsatt SKA gälla, av klimatskäl men också för människors glädje av grönskan. 

- bristen på allmansrättslig mark runt Lund gör det viktigt att skapa ett nät av cykelvägar och 
utflyktsmål inom barns cykelavstånd. 

- slutligen bör Lund leva upp till sina pretentioner att vara en kulturstad . Företag och människor 
attraheras av en stad som aktivt värnar sitt kulturarv i form av historiska byggnader och parker. Parker 
och kulturbyggnader bör användas för att skapa mötesplatser mellan konstnärer och Lundabor. 



PROTOKOLLSBILAGA BN § 157/02 

Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Byggnadsnämndens sammanträde 2017-09-18 

miljöpoftiet de gröna C 

ÄRENDE19: 

För en skärpt miljö- och klimatpolitik 
- Reservation Översiktsplan 2018 

LUND 

Stadsbyggnadskontorets förslag till ny översiktsplan är väl genomarbetat 
och överskådligt presenterat. Ur miljö- och klimatsynpunkt innebär 
förslaget en klar förbättring jämfört med nu gällande översiktsplanen. 
Tyvärr nedtonades miljöinslagen betydligt i nämndsbehandlingen av 
förslaget. 

Från Miljöpartiets sida kan vi ändå se att det finns förbättringspotential på flera 
områden, i synnerhet vad gäller strategin för att skydda jordbruksmark. 
Miljöpartiet har därför lagt en rad konkreta förslag. En del av dessa vann acceptans 
redan i de kontakter med övriga partier som föregick nämndssammanträdet, andra 
vann nämndsmajoritetens gehör i omröstningar under sammanträdet. 

Restriktioner mot byggande påjordbruksmark 
Men flera av våra förslag röstades ner. Dels gäller det vårt yrkande om tydligare 
restriktioner för byggande påjordbruksmark. I stadsbyggnadskontorets ursprungliga 
förslag utpekades inte några specifika områden ut för byggande av bostäder på 
jordbruksmark utan fokus låg på förtätning och att staden ska växa inifrån och ut och 
jordbruksmarken skyddades i mer allmänna ordalag. Nämnden röstade tyvärr även 
för tilläggsförslaget att utbyggnadsområden från ÖP 2010 ska läggas till. Det beslutet 
berör till en betydande del högproduktiv jordbruksmark. Ändringsförslaget som gick 
igenom i nämnden innebär också att förtätningsstrategin ges mindre tyngd i Lunds 
framtida utveckling. Därmed riskerar vi en utveckling där stora arealer högproduktiv 
jordbruksmark fortsatt tas i anspråk för utbyggnad i Lunds kommun. 

Ersättningsmark för verksamheter 
Samma konsekvenser får ändringsförslaget om ersättningsmark förverksamheter 
som flyttar från stadsförnyelseområden som Källby och Västerbro vilka enligt 
nämndens beslut nu ska ges lika stort utrymme i ersättning. Miljöpartiet anser att 
Lunds kommun bör lösa detta främst genom förtätning av befintliga 
verksamhetsområden och sträva efter att minimera fortsatt exploatering av 
högproduktiv jordbruksmark 

På tvärs mot miljömålen 
Planförslagets inriktning på en skärpning av miljö- och klimatpolitiken försvagades 
också kraftigt genom nämndsmajoritetens beslut om att ge biltrafiken en ökad roll i 
transportpolitiken samt att lägga till en nybyggnad av flera bilvägar i och runt Lunds 
stad, bland annat en bilväg över Höje å-dalen och en förbindelse norr om Lund 
mellan E22 och E6. Detta går givetvis på tvärs mot kommunens miljö- och klimatmål. 
Fossila drivmedel för vägtrafiken kommer inom stor del av planens giltighetstid att 
vara dominerande. Och oavsett drivmedel tål inte gator och vägar i kommunen mera 
biltrafik. Därför har vi också yrkat på att planen ska ange inriktning på det fortsatta 
arbetet för utbyggnad av spårväg. 



PROTOKOLLSBILAGA BN § 157/02 

Vi har inför samrådet avstått från att lägga konkreta yrkanden gällande 
utbyggnadskartor. Detta på grund av att kartorna är schematiska och, enligt SBK, 
närmast att betrakta som diskussionsunderlag. 

Dialog med lundaborna 
Vår förhoppning är att det breda samrådet kring översiktsplanen ska leda till att de av 
våra ställningstaganden som röstats ner i Byggnadsnämnden ska ges ökad tyngd i 
dialogen med lundaborna nu samrådsprocessen och att det ska leda till en tydligare 
och målinriktad miljö- och klimatpolitik. 

Förutom en dialog kring våra yrkanden i Byggnadsnämnden kommer vi också att 
verka för att frågan om utbyggnad av biogastankställen för motorfordon lyfts i 
översiktsplanen. Vi vill också lyfta fram behovet av att uppgradera cykel
infrastrukturen för att ge en bättre framkomlighet och säkerhet när användningen av 
elcyklar och lastcyklar ökar i trafiken. Barnperspektivet behöver också utvecklas i 
planen liksom möjligheterna för ökat inflytande från kommuninvånarna i 
detaljplaneprocessen. 

Vi reserverar oss till förmån för Miljöpartiets yrkanden. 

UlfNymark 
vice ordförande 

Lund 2017-09-26 

Anna Hagerberg 
ledamot 

Johan Helgeson 
ersättare 



PROTOKOLLSBILAGA BN § 157/03 

Reservation ärende 19 ändringar av Mål i Översiktsplanen 

Översiktsplanen anger som mål 2 under rubriken "Det gröna Lund", sid 35, att "All 
resandeökning i Lunds Kommun skall ske med gång, cykel eller kollektivtrafik". Med hänsyn 
till att det skall byggas i genomsnitt 1200 bostäder per år räcker det med att en enda av dessa 
bostäder har eller skaffar bil för att målet skall misslyckas. Då det är troligt att fler famiijer än 
så kommer att ha eller skaffa bil är målet redan från början omöjligt. Vi yrkade därför att 
målet skulle ändras till "Resandeökningen i Lunds Kommun skall huvudsakligen ske med 
gång, cykel eller kollektivtrafik ". 

Då nämnden valde att införa ett omöjligt mål reserverade vi oss till förmån för vårt eget 
förslag. 

För Moderaterna 
Klas Svanberg 

För Liberalerna 
Mia Honeth 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 21 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 
221 00  LUND     byggnadsnamnden@lund.se 
  

Daniel Mathiasson             Johan Lindström 

046-35 56 88                     046-359 46 83 
daniel.mathiasson@lund.se   johan.lindstrom@lund.se 

 
Byggnadsnämnden 
 

 
 

Översiktsplan för Lunds kommun – planförlag 
för samråd 
Dnr BN 2017/0337 

Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument som ska uttrycka kommunens vilja för hur mark, 
vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och 
utvecklas på längre sikt. Lunds gällande översiktplan, ÖP 2010, antogs 
av kommunfullmäktige 2010-10-28 och aktualitetsförklarades av 
kommunfullmäktige 2014-06-11. 
 
Kommunfullmäktige gav planuppdrag för en ny översiktsplan 2015-09-
24. Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har upprättat ett förslag till 
samrådshandling enligt kommunfullmäktiges beslut. Detta lades fram för 
beslut om samråd i Byggnadsnämnden 2017-08-24. Byggnadsnämnden 
beslutade då att ärendet återremitteras för komplettering med ett mer 
detaljrikt kartmaterial påminnande om det som fanns i ÖP 2010 med 
utgångspunkt att beslut skall kunna fattas vid Byggnadsnämndens möte i 
september. Detta har lett till revideringar i det förslag som nu läggs fram 
för beslut om samråd i Byggnadsnämnden. 
 
Översiktsplanen strävar efter att vara i fas med utvecklingen i kommunen 
och regionen samt med vad som sker nationellt och internationellt. Lunds 
kommuns nya vision, Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation 
och öppenhet, genomsyrar hela översiktsplanen på en övergripande nivå. 
 
Översiktsplanen belyser och svarar på de utmaningar samhället står inför 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Den gällande översiktsplanen, ÖP 
2010, har varit utgångspunkt i arbetet med den nya översiktsplanen. 
Precis som i ÖP 2010 är den övergripande inriktningen i förslaget till ny 
översiktsplan att genom den fysiska planeringen, bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Översiktsplanen kommer hädanefter att aktualiseras 
varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Lunds kommun – Planstrategi, samrådshandling 
 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017 (denna 
skrivelse). 
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Barnens bästa 
Översiktsplanen rör en planering av miljöer som ska vara till för alla 
kommunens invånare. Barns bästa beaktas i den nya översiktsplanen och 
en del i detta är att de kommer ges möjlighet att uttrycka sina åsikter 
under det fortsatta arbetet med översiktsplanen.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2015-09-24 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan för Lunds kommun. Tidsplaneringen utgick från 
målsättningen att kommunfullmäktige skall kunna anta översiktsplanen 
innan innevarande mandatperiods slut. 
 
Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har i dialog och i samarbete 
med kommunens övriga förvaltningar arbetat med att ta fram ett 
samrådsförslag till Lunds nya översiktsplan, benämnd Översiktsplan för 
Lunds kommun, Planstrategi, samrådshandling. Planens mål- och 
strategidel är uppdelad i 3 målområden som tillsammans beskriver hur 
Lunds kommun ska möta framtida planeringsutmaningar och behov 
samtidigt som utvecklingen sker hållbart och resurseffektivt och det 
skapas goda boende- och livsmiljöer. Eftersom samrådsförslaget 
presenterar en strategisk utveckling av kommunen och inte innehåller 
detaljer i markanvändningen, håller den tillhörande 
konsekvensbeskrivningen samma övergripande nivå.  
 
Översiktsplanens samrådshandling har utformats på en strategisk nivå för 
att vara ett underlag i dialogen kring framtagandet av en ny 
översiktsplan. Den strategiska nivån ska bidra till dialog i ett planerat 
brett och öppet samråd där Lunds kommuns invånare får chans att spela 
en viktig roll i den pågående och fortsatta arbetsprocesen Med stöd av 
dialogen under samrådet kommer det i det vidare arbetet att utformas ett 
slutligt förslag till översiktsplan där en mer detaljerad mark- och 
vattenanvändningskarta kommer att presenteras.  

Innehållet i stora drag 
Samrådsförslaget har tagits fram utifrån ett antal utgångspunkter och 
utmaningar som stadsbyggandet i Lunds kommun står inför bland annat 
Lunds roll och betydelse i en attraktiv region, hur vi ska möta en ökande 
befolknings behov av bostäder, arbetsplatser och service och samtidigt 
växa både hållbart och resurseffektiv, hur vi ska möta pågående och 
kommande klimatförändringar och efterföljande effekter samt hur hela 
kommunen ska leva och växa. 
 
Planen lyfter ett antal mål för stadsbyggandet indelade i tre stycken 
målområden, Det växande Lund, Det gröna Lund och Det nära och 
levande Lund, i vilka strategier för att uppfylla målen presenteras. En 
bärande strategi i samrådsförslaget är att Lunds kommun ska växa inifrån 
och ut där en tätare bebyggelse ger ett resurseffektivt samhälle med stärkt 
socialt och ekonomiskt utbyte. 
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Det växande Lund 
Den ökande befolkningens behov av bostäder, arbetsplatser och service 
ska mötas samtidigt som tillväxten blir hållbar och välbalanserad i hela 
kommunen. Den expanderande bostadsmarknaden och det ökande 
näringslivets önskemål och behov ska tillfredsställas samtidigt som 
jordbruksmarken värnas och Lunds kommun fortsätter att vara en 
attraktiv och hållbar kommun att bo och verka i. 
 
Det gröna Lund 
Lunds kommun ska vara en förebild när det kommer till grön och hållbar 
stadsutveckling och arbeta för att skapa mer hållbara transportsystem. 
Genom god planering kan vi minska och ta hand om de väntade 
effekterna av klimatförändringarna och samtidigt öka kommunens 
rekreationsmöjligheter och biologiska mångfald. 
 
Det nära och levande Lund 
Att skapa närhet och tillgänglighet till rekreation, service och platser för 
spontana möten är av stor vikt när nya boendemiljöer utformas och social 
hållbarhet eftersträvas. I en tätare bebyggelsestruktur som värnar om 
befintliga värden ska det möjliggöras ett levande, öppet och attraktivt 
stadsliv. 
 
Hela Lund ska leva 
Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 
160 000 invånare när planperioden är till ända. För att möta 
bostadsbehovet möjliggör översiktsplanen 1200 nya bostäder årligen, 
främst i förtätningslägen med funktionsblandat stadsinnehåll i 
kollektivtrafiknära lägen. Planen skapar förutsättningar för att få hela 
kommunen att leva och växa, där tätorterna utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och kan erbjuda kvaliteter som kompletterar staden och 
bredd till kommunens bostadspalett.  
 
Samrådshandlingen presenterar schematiska strategikartor som visar en 
stadsutveckling till tät och grön blandad stad där stadens och tätorternas 
bebyggelse i huvudsak växer inifrån och ut kring strukturbildande stråk. 
 
Sedan beslut om återremittering fattades i Byggnadsnämnden 2017-08-24 
har följande ändringar gjorts i samrådsförslaget: 
 

• Det bedömda behovet av ny industrimark har förtydligats (s 31) 
• Delavsnittet Planstrategi har fått en sammanfattande inledning (s 

73) med fyra punkter; Förtäta, Växa inifrån och ut, Satsa på 
noder och stråk för stadsutveckling, Kraftsamla i viktiga 
stadsutvecklingsområden. 

• Strategikartorna (s 75-77) har kompletterats och förtydligats med 
geografiska områden för utbyggnad och stadsutveckling. För det 
första har viktiga stadsutvecklingsområden 2035 lagts till. För det 
andra har områden för nyexploatering inom strategikartans 
tätortsgräns 2035 förtydligats. För det tredje har 
utredningsområden/framtida möjliga utbyggnadsområden lagts 
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till, vilket är de utbyggnadsområden som finns med i ÖP 2010 
men som ligger utanför förslaget till strategi för 2035. 

• Jämförelsekartorna i konsekvensavsnittet (s 85-87) som jämför 
förslaget till strategi för 2035 med utbyggnaden i ÖP 2010 har 
förtydligats och fördjupats med motiveringar. 

• En baksidetext som beskriver dokumentet och samrådsprocessen 
har lagts till. 

• Sammanfattningen (s 5-7) har i vissa delar ändrats mot bakgrund 
av de ändringar som gjorts i handlingen.  

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
att  upprättad planhandling, Översiktsplan för Lunds kommun, 

godkänns för samråd. 

STADSBYGGNADSKONTORET  
 
 
Marcus Horning Cecilia Hansson 
Stadsbyggnadsdirektör Översiktsplanechef  
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-12-13 BSL 2017/0965

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Sebastian Rånes

046-3594844

sebastian.ranes@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i 
Lund, Lunds kommun - Samrådshandling

Sammanfattning
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra hinder för att i framtiden anlägga en gång- 
cykeltunnel i områdets västra utkant. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i 
Lund, Lunds kommun - samrådshandling
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
2017-09-08
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08

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. Även omkringboende barn berörs då ett grönstråk med 
gräsyta sydväst om planområdet blir smalare för att ge plats åt de nya 
bostäderna. 
Planområdet ligger intill en förskola och på cykelavstånd från skola, 
idrott och service, med goda möjligheter att röra sig till fots, per cykel 
eller med buss. 

Ärendet
Planförslaget innefattar

 Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus

 Cirka 16 bostäder i grupp och serviceboenden

 Gata

 Park



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-12-13 BSL 2017/0965

 Bullerberäkning Koggen 1,

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Planområdet ligger intill en förskola och på cykelavstånd från skola, 
idrott och service, med goda möjligheter att röra sig till fots, per cykel 
eller med buss.  Planområdet ska fortsätta präglas av en säker och trygg 
miljö för oskyddade trafikanter. Området i och omkring förskolan önskar 
barn- och skolförvaltningen låg hastighet samt låga trafikflöden. I övrigt 
har Barn – och skolförvaltningen inga ytterligare synpunkter

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelsen som yttrande till samrådet

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
Akten
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

 
 Kommunstyrelsen 
 Miljönämnden 
 Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 Vård- och omsorgsnämnden 
 Servicenämnden 
 
 
 
 
Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun 
Hugins väg   
PÄ 25/2016 
 
Rubricerad detaljplan upprättad 2017-09-08 översänds för samråd. 
 
Yttrande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den  
20 december 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 2017-09-08 

Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang 
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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  

• 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. 
 

• 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. 
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Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 
Lunds kommun  
(Hugins väg) 
 

Upprättad 2017-09-08 Innehåll: 
 Planbeskrivning 
 Plankarta med planbestämmelser och illustration 
   
 
   
 

  
  

 
  



 

STANDARDFÖRFARANDE 

 
 
 

 
 

 
PLANBESKRIVNING  

Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 
Lunds kommun 
 
SAMRÅDSHANDLING 
UPPRÄTTAD: 2017-09-08 
PÄ 25/2016 
1281K-P214  

 

Bild eller karta 
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen 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 
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens (TN) 
uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 2:1 enligt beslut 
i TN 2016-08-17.  
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till LKF 
(Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Planområdet omfattar fastigheten Koggen 1 och del av fastigheten Linero 
2:1 samt till en mindre del fastigheten Mårtens fälad 2:1. Området är i dag 
obebyggt och utgörs av grönområde, bullervall och gata.  
 
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel i 
områdets västra utkant. 

 
Planförslaget innefattar:  

• Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus 
• Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende 
• Gata  
• Park 

 
 
PLANDATA  
Planområdets area: ca 1 ha 
Antal lägenheter: 44 
Antal bostäder gruppboende/serviceboende: 16 
Antal bil-/cykelparkering: 37/170 
 

Handlingar 

Till detaljplanen finns följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning (denna handling) 

 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 

• Bullerberäkning Koggen 1, 2017-09-11 
 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

 
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse. Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
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Medverkande 
Planarkitekt: Ella Swahn 
Biträdande planchef: Maria Milton 
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall, Clara Lundqvist 
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel 
Administratör Madeleine Rosqvist 
Bygglovsarkitekt: Pia Laike 
Exploateringsingenjör: Maria Linge  
Gatuingenjör: Anna Karlsson  
VA-ingenjör: Martin Schjånberg 
Lantmätare: Kristin Håkansson 
 
På LKF:s uppdrag har Kamikaze Arkitekter (konsult) tagit fram förslag till 
nya byggnader/illustrationsplan m.m.  

Plansökande 
Tekniska nämnden  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande öp. Planområdet markerat med röd prick. 
 
I ÖP-2010 ingår planområdet i område för förtätning. 
 

Detaljplaner 
För planområdet finns tre gällande detaljplaner: 1281K-491:B1227 från 
1988, 1281K-817-B1466 från 2005 och 1281K-P2 från 2010. 
 

 
Del av gällande detaljplan 1281K-491:B1227 från 1988. Röd markering visar den del av 
aktuellt planområde (gul linje) som ligger inom detaljplanen. 
 
1281K-491:B1227  reglerar ett bostadsområde med omkringliggande 
parkmark samt bullervall mot Sandbyvägen. Aktuellt planområde ligger i 
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planens nordöstra hörn där marken är avsedd för park och bullervall.  
Planens genomförandetid upphörde att gälla 1993-09-01. 
 
 

 
Del av gällande detaljplan från 20051281K-817-B1466 från 2005. Lila markering visar 
den del av aktuellt planområde (gul linje) som ligger inom detaljplanen. 
 
1281K-817-B1466 reglerar ett bostadsområde med förskola, handel och 
park. Aktuellt planområde ligger i planens nordvästra hörn där marken är 
avsedd för gata och till en mindre del handel. Planens genomförandetid 
upphörde att gälla 2010-06-28. 
 
 

 
Gällande detaljplan 1281K-P2 från 2010. Blå markering visar den del av aktuellt 
planområde (gul linje) som ligger inom detaljplanen. 
 
1281K-P2 möjliggör handel i en våning, gata med gång- och cykeltunnel, 
park med gång- och cykelväg samt utbyggnad av befintlig förskola. Aktuellt 
planområde täcker större delen av denna plan och ligger över område för 
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handel, gata med gång- och cykeltunnel och park med gång- och cykelväg. 
Planens genomförandetid upphörde att gälla 2016-05-18. 
 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Planområdet har kategoriserats som park och skyddszon i Grönstruktur- och 
naturvårdsprogrammet. Parkmarken är en del i ett långt nord-sydligt 
grönstråk, där man idag inte kan röra sig naturligt över Sandbyvägen.  
 

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommun-
styrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.  
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Plandata och markägoförhållanden 

 Orienteringskarta där planområdet markeras med gul linje.  
 
Planområdet omfattar fastigheten Koggen 1 och del av fastigheten Linero 
2:1 samt till en mindre del fastigheten Mårtens fälad 2:1 
 
Fastigheterna är kommunalägda.  

Befintlig landskapsbild och  markanvändning  
Planområdet består till större delen av en gräsyta i öster och bullervall med 
tät vegetation i väster. Sydväst om vallen finns ett grönstråk med gång- och 
cykelväg. Ingen bebyggelse finns inom planområdet. 
 
Planområdet omsluts av bostadsområden med en blandning av enfamiljshus 
och småskaliga flerbostadshus i två plan. Trafikstrukturen är uppbyggd 
kring matargator, slutna trafiksystem och trafikseparering. Sandbyvägen 
utgör genom sin trafik och skala ett dominerande inslag i området. 

Kulturmiljö  

Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. 

Service 

Kommersiell service 
Närmaste kommersiella service, med mataffär, finns på Linero centrum 
drygt 1 km från planområdet.  

Allmän service 
Förskola finns i områdets omedelbara närhet och grundskola ca 1 km 
därifrån. 
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Trafik 
Området angörs av flera cykelvägar som går genom grönområden eller 
parallellt med lokalgator. Cykelvägarna ansluter till centrala Lund, Linero 
och vidare till angränsande stadsdelar.  
 
Gångnätet sammanfaller till stor del med cykelnätet då gångvägarna ofta går 
längs med cykelvägarna eller är kombinerade gång- och cykelvägar. 
Gångnätet är något mer omfattande än cykelnätet då det även utgörs av 
mindre gångvägar i parkområden och smala trottoarer.   
 
I närheten av planområdet, inom 300 meter, finns tre busshållsplatser för 
stadsbuss. Från hållplats Storskolevägen går busslinje 6 till St: Lars via 
Universitets-sjukhuset och centrala Lund. Från hållplats Drapavägen går 
busslinje 3 till Nöbbelöv via Linero Centrum och centrala Lund. Från 
hållplats Ringhornegränden avgår båda dessa linjer.  
 
Sandbyvägen är en större infartsväg som via närliggande Dalbyvägen 
kopplar vidare till centrala Lund och E22:an. Invid planområdet ligger också 
Östra Linerovägen som utgör matargata för merparten av Linero.  

Natur 

Topografi 
Planområdet ligger ca 70 meter över havet. Området sluttar mot söder, det 
skiljer ca tre meter mellan planområdets högsta och lägsta punkt 
(bullervallen undantagen).  
 

Natur, park och vegetation  
Området består av gräs, tät vegetation med träd och buskar samt ängsmark. 
 

Geotekniska förhållanden 
En översiktlig Miljö- och geoteknisk undersökning kommer att utföras inför 
detaljplanens granskningsskede. 
 

Markföroreningar 
Planområdet förväntas inte ha några markföroreningar. Prover kommer att 
tas inför detaljplanens granskningsskede. 
 

Markradon 
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 
högriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark 
>50 kBq/m3.) Radonhalterna kommer att undersökas inför detaljplanens 
granskningsskede.  
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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 
Ledningar för dagvatten, spillvatten och vatten finns i Drapavägen och 
Hugins väg med möjlig anslutningspunkt i Hugins väg. Söder om förskolan 
ligger ett fördröjningsmagasin. Fjärrvärmeledning finns i anslutning till 
befintlig gc-väg i planområdets sydvästra del. 
 
 

 
Ledningsnät VA  
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel i 
områdets västra utkant. 

 
Planförslaget innefattar:  

• Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus 
• Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende 
• Gata  
• Park 

Övergripande karaktär och disposition 
 

 
Illustrationsplan 
 
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till LKF 
(Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Planområdet omfattar även del av fastigheten Linero 2:1 och en mindre del 
av fastigheten Mårtens fälad 2:1 och beräknas rymma både 
gruppboende/serviceboende och cirka 44 lägenheter.   
På LKF:s uppdrag har Kamikaze Arkitekter (konsult) tagit fram förslag till 
nya byggnader/illustrationsplan m.m.  
 
Den nya bebyggelsen utformas i förslaget som radhus och flerbostadshus i 
två till fyra plan samt serviceboende och gruppboende i ett till tre plan. 
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Byggnaderna placeras i en öppen struktur med grön och luftig karaktär. 
Bilparkering planeras inom bostadskvarteren samt på den centralt placerade 
kvartersgatan. Utrymmen för avfallshantering kan anordnas på eller i 
anslutning till kvartersgata. 

Markanvändning och gestaltning 

Platsbildningar och grönstruktur  
För radhuslägenheterna och gruppboendet föreslås mindre privata 
uteplatser. Gemensam lek- och uppehållsyta anordnas centralt i området i 
anslutning till det nordsydliga parkstråket. 

Bostadsbebyggelse 
Planområdet kommer till största delen att bebyggas med bostäder [B] i form 
av radhus och flerbostadshus. I planområdets nordöstra hörn, i mot 
Sandbyvägen, medges även centrumverksamhet i bottenvåningen [BC1].  I 
planområdets mittersta del ges möjlighet till både bostäder och vård [BD]. 
 
Planbestämmelse [e560] innebär att användningsområdet, som begränsas av 
användningsgräns på plankartan, får bebyggas med högst 560 kvadratmeter 
byggnadsarea. Därutöver får komplementbyggnader, utvändiga trappor, 
balkonger och dylikt uppföras. 
 
Planområdet beräknas rymma cirka 44 lägenheter och 16 bostäder i grupp- 
och serviceboende. I detaljplanen införs ett högsta våningsantal på två 
våningar mot parkstråk och låg bostadsbebyggelse i sydväst, tre våningar 
mot park och förskola i söder samt mot Hugins väg i öster, och minst tre och 
högst fyra våningar mot Sandbyvägen. Våning 4 får utgöra högst 70% av 
takytan, ha en byggnadshöjd av högst 3,5 meter och en takvinkel på högst 
15 grader. Detta regleras med egenskapsbestämmelse [f1].   
Takkupor eller frontespiser får på övriga byggnader uppföras på högst 50% 
av takets längd utan att det påverkar beräkning av våningsantalet, utöver 
högsta medgivna våningsantal kan alltså även vind inredas. 
 
Byggnader i planens norra del ska i huvudsak placeras i den inre 
förgårdslinjen mot Sandbyvägen [p1]. Byggnaderna ska uppföras 
sammanbyggda för att skydda områdets inre mot buller [f2]. De 
sammanbyggda byggnaderna ska uppfattas som individuella huskroppar 
med en högsta längd om 30 meter.  
 
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
0,57. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, 
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark dividerad med 
kvartersmarkens och halva omgivande, trafikförsörjande gatas yta.  

Kommersiell service 
Centrumverksamhet (exempelvis butikslokal) medges i bottenvåningen i de 
byggnader som ligger mot Sandbyvägen. För att ge förutsättningar för 
centrumverksamhet krävs för dessa byggnader även en minsta våningshöjd 
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av 3,3 meter på bottenvåningen. I detaljplan införs bestämmelse betecknad 
[BC1]. 

Allmän service 
Vårdändamål medges i planområdets mittersta del.  I detaljplan införs 
bestämmelse för detta betecknad [BD].  

Trafik  
 

 
Planerad struktur 

Biltrafik 
Inom planområdet föreslås trafiken ske på kvartersgata inom kvartersmark. I 
detaljplan införs egenskapsbestämmelse betecknad [kvartersgata]. Denna 
kopplas till det lokala gatunätet via Hugins väg med en in- och utfart. 
Hugins väg ansluter i sin tur till Sandbyvägen som knyter samman Lund 
med Södra Sandby. 
 
Det nordsydliga parkstråket får korsas av fordonstrafik, vilket anges med 
egenskapsbestämmelse [fordon] på plankartan inom användningsområde för 
park. 
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Sandbyvägen  

 
Framtida utformning av Sandbyvägen 
 
Sandbyvägen föreslås få en ny utformning i den del som ingår i 
planområdet, från landsvägskaraktär till en mer stadslik karaktär. Sektionen 
utformas med gång- och cykelbanor samt trädrader på båda sidor om 
Sandbyvägen. Inledningsvis utförs bara gång- och cykelväg (gc-väg) på den 
södra sidan längs den nya bebyggelsen. Den norra sidan avvaktar en 
framtida fortsatt utveckling av Sandbyvägen till stadsgata. Gatan föreslås få 
en 6,5 meter bred körbana, som höjs upp i nivå i anslutning till korsande 
gång-och cykelöverfarter. Denna utformning i kombination med bebyggelse 
tätt inpå gatan bidrar till en mer stadslik karaktär och ett lugnare tempo i 
trafiken.  
 

Kollektivtrafik 
Planförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet präglas av en säker och trygg miljö för oskyddade trafikanter. 
Kvartersgatan i området utformas för låg hastighet och låga trafikflöden, 
och korsande gc-väg i parkstråket sker med upphöjd överfart.  
 
Det nordsydliga parkstråket förses med en gång- och cykelväg som ansluts 
till befintligt gc-nät i söder och till en ny gc-väg parallell med Sandbyvägen 
i norr. Korsning av Sandbyvägen föreslås ske med upphöjda överfarter i 
samband med att sektionen för Sandbyvägen byggs om. Tidigare planerad 
gc-tunnel under Sandbyvägen utgår. Möjlighet finns att vid behov anlägga 
en sådan väster om planområdet.  
 
Direkt söder om planområdet kompletteras det befintliga gc-nätet med en ny 
koppling som skapar ett genare gc-nät för trafikanter i öst-västlig riktning. 
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Parkering 
Parkering anläggs på kvartersmark i anslutning till planområdets 
kvartersgata. Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. 
 
Parkeringsberäkningarna nedan har gjorts utifrån den lägenhetsfördelning 
och de ytor som redovisas i planförslaget. Behovet beräknas utifrån 36 
lägenheter och 8 radhus med en sammanlagd bruttoarea (BTA) om 4000 
kvm, vilket motsvarar ett parkeringsbehov på 37 bilplatser (bpl), samt 6 
gruppbostäder och 10 servicebostäder med en sammanlagd BTA om 1570 
kvm, vilket motsvarar ett parkeringsbehov på 9 bpl. 
Det sammanlagda parkeringsbehovet blir 46 bilplatser. Med reducerad 
parkeringsnorm med 20% (förutsatt att byggherren gör olika åtgärder enligt 
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun) blir det sammanlagda 
parkeringsbehovet för bilar 37 bilplatser och för cyklar 170 cpl. 
Parkeringsbehovet utreds vidare i samband med bygglov. 

Störningsskydd 
Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i 
Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna 
beslutade den 11 maj 2017. 
 
En bullerberäkning har utförts av Stadsbyggnadskontoret (Bullerberäkning 
Koggen 1, 2017-09-11).  
 
Beräkningen visar att bostäderna i den norra delen av planområdet utsätts 
för bullernivåer ut mot Sandbyvägen på högst Leq 63 dBA / Lmax 82 dBA 
vid fasad. De överskrider därmed gällande riktvärden. In mot planområdet 
utsätts dessa lägenheter för högst Leq 36 dBA / Lmax 51 dBA och klarar 
därmed riktvärdena för tyst sida. Möjliga lösningar för att lägenheter i 
byggnader mot Sandbyvägen ska uppnå en god ljudmiljö är därför antingen 
att göra dem genomgående med hälften av bostadsrummen mot tyst sida, 
eller att göra små lägenheter (högst 35 m2). I detaljplan införs bestämmelse 
betecknad [m1]. 
 
Samma bostäder klarar riktvärdena för uteplats om dessa utförs in mot 
planområdet. Detta bortsett från de två uteplatserna närmast kortsidorna som 
utsätts för bullernivåer på Leq 57 dBA / Lmax 75 dBA. Dessa behöver 
därför ytterligare bullerskydd för att klara riktvärdena för uteplats. Detta 
säkras i detaljplanen med bestämmelsen [m1]. 
 
De nordligaste byggnaderna skärmar av resten av planområdet från bullret 
från Sandbyvägen, varpå Leq 60 dBA generellt kan uppnås för resten av 
bostäderna i planområdet.  
 
För radhusbostäderna samt gruppboendet i den västra delen av området 
placeras de på ett tillräckligt långt avstånd från Sandbyvägen för att uppfylla 
gällande riktvärden om hastigheten på vägen sänks till 40 km/h. Utan 
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hastighetssänkningen krävs det en bullervall för att dessa bostäder ska klara 
gällande riktvärden.  
 
En mer detaljerad bullerutredning kommer att tas fram under den fortsatta 
planprocessen. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning 
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintligt system för fjärrvärme 
samt anslutas till befintlig nätstation vid Hugins väg. 
 

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att 
ta hand om dagvattnet. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga 
system. Nya ledningar behöver sannolikt dras i befintlig gång- och cykelväg 
söder om planområdet för att nå Linero 2:1. 
Söder om planområdet och förskolan ligger ett fördröjningsmagasin som 
Koggen 1 är ansluten till. Eventuellt kan även Linero 2:1 anslutas till detta. 
Sannolikt krävs då viss fördröjning av vattnet från Linero 2:1, alternativt 
behöver magasinet utökas. Detta kommer att utredas under detaljplanens 
granskningsskede. 
 

El, tele och bredband 
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas.  
 

Renhållning 
Sophämtning kan ske längs gata inom planområdet samt längs Hugins väg 

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid på 10 minuter.  
Brandposter kan ordnas på allmän platsmark och byggs ut i samband med 
övrig infrastruktur. 
 
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 
uppställningsplats 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. 
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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 
Lunds kommun är huvudman för allmän platsmark. 
 

Avtal 
Markanvisningsavtal och/eller köpeavtal kommer att tecknas med LKF 
senast i anslutning till att detaljplanen antas. LKF förväntas uppföra all 
byggnation på kvartersmark för bostäder och vårdändamål inom 
detaljplanen.  
 
Markanvisningsavtalets/köpeavtalets huvuddrag redovisas under 
Genomförande, ekonomiska åtgärder/tekniska åtgärder. 
 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 
•       utbyggnad av VA-nät, bekostas av VA SYD och tas ut via 

anslutningsavgifter och/eller taxor 
•       utbyggnad av energiförsörjningsledningar, tele och bredbandskablar, 

bekostas av ledningsägare och tas ut via anslutningsavgifter och/eller 
taxor 

•       ombyggnad av del av Sandbyvägen som ingår i planområdet. Vägen 
höjs upp i nivå med gång- och cykelöverfart, bekostas av kommunen 

•       ny infart från Hugins väg behöver anordnas, bekostas av LKF 
•       ombyggnad av parkmark i anslutning till detaljplanen, bekostas av 

kommunen 

Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas. 
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Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 
 
Allmänt 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostäder, vård- och 
centrumverksamhet samt allmän platsmark (gata och park).  
 
Avstyckning från Linero 2:1 för att bilda ny fastighet för bostäder är 
markerad som A i kartskissen nedan. Detaljplanen medger även indelning 
av fastigheten A i mindre fastigheter. 
 
Överföring av mark mellan Koggen 1 och Linero 2:1 ska ske i enlighet med 
figur 1-4 i kartskissen. Efter marköverföringarna kommer Koggen 1 utgöras 
av en fastighet för bostäder, vård- och centrumverksamhet. Detaljplanen 
medger även indelning av Koggen 1 i mindre fastigheter. 
 
Koggen 1 
Från Koggen 1 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän plats 
mark (gata). Område som frångår Koggen 1, se figur 1 i kartskissen. 
Fastigheten erhåller mark som är utlagd som kvartersmark för bostad och 
centrumverksamhet, se figur 2-4 i kartskissen.  
 
Linero 2:1 
Från Linero 2:1 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark 
för bostad, vård och centrumverksamhet, se figur A och 2-4 i kartskissen. 
Fastigheten erhåller mark som är utlagd som allmän plats mark (gata). 
Område som tillförs fastigheten, se figur 1 i kartskissen. 

 
 
 
 
 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P214 
PLANBESKRIVNING PÄ 25/2016 
2017-09-08 
 

 

20 (26) 
 
 
 

Gemensamhetsanläggning 
Västra kvarteret/fastigheten kommer ha utfart mot Hugins väg genom det 
östra kvarteret. Kvartersgatan inom det östra kvarteret kommer därmed att 
användas gemensamt av de två fastigheterna. Gemensamhetsanläggning bör 
inrättas inom område som i detaljplanen benämns kvartersgata. 
 
Om indelning i mindre fastigheter genomförs eller om behov av annan 
anledning uppstår att använda anläggningar såsom lekyta, avfallshantering 
eller annan anläggning gemensamt, kan inrättande av 
gemensamhetsanläggning prövas. Inrättande av gemensamhetsanläggning 
prövas vid lantmäteriförrättning i enlighet med anläggningslagen 
(1973:1149).  

Ledningsrätt, rättigheter  
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt 
eller servitut endast inom u-område. Det finns inga u-områden i detaljplanen.  
 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning och 
inrättande av gemensamhetsanläggning. 
I samband med ansökan om dessa åtgärder uppstår lantmäterikostnader 
vilka den som har nytta av åtgärderna, oftast sökanden, ska betala. 

 

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:  
Utbyggnaden av planområdet sker på mark som i ÖP 2010 är avsedd för 
förtätning. Planområdet består idag till största delen av en bullervall mot 
Sandbyvägen och en gräsyta (Koggen 1) som är bullerutsatt och därmed har 
ett relativt litet rekreativt värde. En mindre del av planområdet består av 
gräsyta längs ett grönstråk.   
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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Det föreslås därför inte göras en formell miljöbedömning enligt 
miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen 
kommer alltså inte att belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning. 
 

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 Vattenmyndig-
hetens 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 Höje å. Konsekvenserna av planförslaget kommer 
att studeras i samband med den dagvattenutredning som tas fram inför 
granskningsskedet.  

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Inom området finns täta buskage och bryn med gömslen för fåglar och 
diverse mindre däggdjur. Strukturerna är viktiga för vissa insektsarter som i 
sin tur är viktiga för pollinering och föda för exempelvis fåglar och andra 
djur.  En stor del av buskagen inom planområdet kommer att försvinna i 
samband med exploateringen. Det är viktigt att dessa strukturer och 
funktioner kan finnas kvar i området i någon form och att det antingen kan 
sparas en del eller återplanteras inom stråket för att bibehålla funktionerna 
sammanhängande i det nord-sydliga grönstråket. Detta skulle i så fall 
minska de ekologiska effekterna av exploateringen.  
 

Mark och grundläggning 
En översiktlig Miljö- och geoteknisk undersökning kommer att utföras 
under hösten 2017. Konsekvenserna kommer att beskrivas i detaljplanens 
granskningshandlingar. 
 

Markradon 
I Lunds kommuns övergripande radonkartläggning klassificeras 
planområdet som ”nästan högriskområde”. Vid normalriskmark ska 
byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras 
radonsäkrade. Radonmätningar kommer att utföras under hösten 2017.   
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Markföroreningar 
En översiktlig Miljö- och geoteknisk undersökning kommer att utföras 
under hösten 2017. Konsekvenserna kommer att beskrivas i detaljplanens 
granskningshandlingar. 
 

Stadsbild/landskapsbild 
Förslaget innebär ett första steg till en framtida mer omfattande förtätning 
längs Sandbyvägen. I planområdets nordöstra del placeras bebyggelsen med 
gång- och cykelväg och trädrad mellan byggnad och befintlig väg. 
Byggnaderna ersätter delvis befintliga vallar som bullerskydd för området 
innanför, och bidrar med entréer och fönster mot gatan till mer liv längs 
Sandbyvägen. Byggnaderna kommer med sin placering att markera entré till 
tät bebyggelse när man kommer österifrån.  
 
Byggnader planeras uppföras i upp till två eller tre våningar i större delen av 
planområdet och upp till fyra våningar närmast Sandbyvägen. Omgivande 
befintlig bebyggelse består av en- och tvåvåningshus. Utifrån tidigare 
resonemang om en framtida omvandling av Sandbyvägen menar 
stadsbyggnadskontoret att en något högre skala intill Sandbyvägen är 
motiverad.  
 

Arkeologi  
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet 
med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas.  
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Solförhållanden 
 

Vår-/höstdagjämning kl 16                        Vår-/höstdagjämning kl 17 

 
Sommarsolståndet kl 16                         Sommarsolståndet kl 17                

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats för vår-
/höstdagjämning 21 mars kl.10,12, 16 och 17 och sommarsolståndet 21 juni 
kl. 10, 12, 16 och 17. Planområdet ligger norr och väster om befintlig 
bebyggelse. Solstudien visar att den föreslagna bebyggelsen ger skuggning 
på tomter direkt öster om planområdet efter kl 16 vid vår-
/höstdagjämningen. I övrigt berörs inga befintliga tomter av skuggning.  
 

Hälsa och säkerhet 
 
Vägtrafik 
Planområdet uppskattas ge upphov till en trafikalstring på ca 200 
fordonsrörelser / dygn. Biltrafiken från planområdet kommer att trafikera 
den allra nordligaste delen av Hugins väg för att sedan ta sig ut på 
Sandbyvägen.  
 
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. 
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• 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. 

 
Bullerberäkning utförd av Stadsbyggnadskontoret visar på bullernivåer som 
överskrider Leq 60 dBA och Lmax 70 dBA för de byggnadsdelar som ligger 
närmast Sandbyvägen.  
Beräkningarna har gjorts för två olika scenarier.  I scenario 1 har den nya 
bostadsbebyggelsen uppförts men Sandbyvägen är oförändrad. I scenario 2 
har den nya bostadsbebyggelsen uppförts och Sandbyvägen har fått en ny 
utformning och en hastighetssänkning förbi den aktuella sträckan. 
 

 
Beräkningspunkter för bullernivåer 
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Balanseringsprincipen 
Enligt KS beslut 15-02-04 ska all kommunal mark (ej jordbruksmark) som 
detaljplaneläggs balanseras enligt balanseringsprincipen. Inom planområdet 
berörs fastigheten Koggen 1 samt del av Linero 2:1.  
Parkmarken är ett grönt gång- och cykelstråk med en del öppna gräsytor 
som kan användas för rekreativa ändamål. Området kantas av täta buskage 
och enstaka mindre träd. De biologiska värdena i området är främst buskar 
och bryn som är gömslen för diverse mindre däggdjur och fåglar. 
Strukturerna är viktiga för vissa insektsarter som i sin tur är viktiga för 
pollinering, föda för andra arter mm. Området är en del av ett långt 
sammanhängande grönt stråk som en årsring mellan bebyggelsegrupper i 
staden. Stråket bör inte brytas. 
 
Kompensation för borttagande av buskage och annan växtlighet ska 
säkerställas inom det framtida gång- och cykelstråket för att innefatta både 
rekreativa och biologiska funktioner. Stråkets bredd kan variera och ska 
utredas vidare i planarbetet. 
De gröna värdena som finns på bullervallen kan inte i antal kompenseras i 
denna plan, det är dock viktigt att arbeta med de biologiska funktionerna 
längs cykelstråket.  
 

Sociala konsekvenser  

God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär en förtätning med grupp- och serviceboende, radhus 
och flerbostadshus. Förtätningen sker på mark som idag används för 
bullerskydd mot Sandbyvägen och öppna gräsytor, där den största (Koggen 
1) är förberedd för byggnation och inte används för rekreation eller vistelse. 
De föreslagna byggnaderna varierar mellan två och fyra våningar med 
möjlighet att inreda vindsvåning i byggnader upp till tre våningar. 
Omgivande bebyggelse är i en och två våningar.  
Planförslaget medger en ökning av antalet lägenheter i området, som i övrigt 
domineras av småhusbebyggelse, vilket ger större möjligheter att välja 
mellan olika typer av boende. Även grupp- och serviceboendet bidrar till en 
ökad blandning av boendeformer. 
 

Tillgång till rekreativ miljö 
Området har god tillgång till grönområden. En mindre del av planområdet är 
idag del av ett grönstråk, som i detaljplanen föreslås bli smalare för att ge 
plats för bostäder. För större delen av planområdet bedöms inga befintliga 
rekreativa värden gå förlorade. 
 

Befolkning och service 
De planerade bostäderna ger en ökning av befolkningen inom området 
(cirka 44 fler lägenheter än i dagsläget och cirka 16 bostäder i grupp- och 
serviceboende). Det finns en förskola direkt söder om planområdet och 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P214 
PLANBESKRIVNING PÄ 25/2016 
2017-09-08 
 

 

26 (26) 
 
 
 

skola cirka en kilometer bort. Planområdet ligger cirka en kilometer från 
Linero centrum.   
 

Barnperspektivet 
Barn berörs av planärendet eftersom bostadshusen sannolikt delvis kommer 
att bebos av barnfamiljer. Även omkringboende barn berörs då ett grönstråk 
med gräsyta sydväst om planområdet blir smalare för att ge plats åt de nya 
bostäderna.  
Planområdet ligger intill en förskola och på cykelavstånd från skola, idrott 
och service, med goda möjligheter att röra sig till fots, per cykel eller med 
buss.  
Lekyta och uteplatser anordnas inom planområdet. Bilar förslås parkeras på 
gemensamma parkeringsytor, vilket medför att barnens närmiljö intill och 
mellan bostadshusen i stort sett blir bilfri. 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovprövning. 
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  
 

Säkerhet och trygghet 
Planförslaget bedöms ge förutsättningar för en god miljö från 
trygghets- och säkerhetssynpunkt. Byggnader placeras med entréer och 
fönster ut mot gata, gång- och cykelväg. Befintligt grönstråk i sydväst får 
bostäder på båda sidor, vilket ger ökad uppsikt och trygghet. Grupp- och 
serviceboendet bidrar till att befolka området såväl dag- som kvällstid.  

  
 

 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Maria Milton  Ella Swahn 
biträdande planchef  planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER

Bostäder, i bottenvåning även centrumverksamhet.
Bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3,3 meter.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Detaljplanegräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER

Allmänna platser

Kvartersmark

Anlagd park.

Bostäder

BC 
1

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Våning 4 får utgöra högst 70% av takytan och ha en byggnadshöjd av högst 3,5
meter.

Utformning och omfattning

Användningsgräns

B

f1

III-IV

Takkupor eller frontespiser på högst 50% av takets längd påverkar inte beräkning av
våningsantalet. Bestämmelsen gäller ej för område med egenskapsbestämmelse f1.

Egenskapsgräns

Lägsta och högsta antal våningar.

MARKENS ANORDNANDE

Mot allmän gata i norr ska entréer orienteras synligt och vara genomgående till gård på motsatt sida.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

III

Körbar in- och utfart får inte anordnas.

Sammanbyggda bostadshus ska uppfattas som individuella huskroppar med högst 30 meters längd, både
i tak och fasad.

Högsta tillåtna antal våningar.

GataGATA

Marken får bebyggas med komplementbyggnader, mur, plank och utstickande entréer i en våning.

m1

Byggnad får inte uppföras. Burspråk, inglasade balkonger, skärmtak samt plank och mur får
förekomma. Balkonger och burspråk får placeras lägst 3,3 meter över marknivå mot gata i norr.

Skydd mot störningar

I lägen där bullernivån 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 .

Minst en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till
byggnaden ska ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.

g

BD Bostäder och vård

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

Byggnader ska i huvudsak placeras i den inre förgårdslinjen mot norr.p1

Största byggnadsarea i kvadratmeter inom användningsområdet. Därutöver får
komplementbyggnader, utvändiga trappor, balkonger och dylikt uppföras.

UTNYTTJANDEGRAD

Byggnader ska utföras radonskyddade

e00

Utförande

Kvartersgata. Parkering och utrymme för sophantering får anordnas.

lek Lekplats. Utrymme för sophantering får anordnas.

kvartersgata

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Gång- och cykelväg ska anordnas genom planområdet i nordsydlig riktning.gc-väg

PARK

Bullerskärm (vall, mur eller plank) ska anordnas.bullerskärm

Byggnader ska huvudsakligen vara sammanbyggda.f2

Parkstråk och gc-väg får korsas av fordonstrafikfordon

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Fastighetsredovisningen aktuell 2017-08-27

Stadsingenjör
Jonas Andréasson

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2017-08-27

kantsten med rännstensbrunn

teleledning i mark (ung läge) tillika ledningsrätt

belysningsstolpe resp brunn
träd
rutnätspunkt

höjdkurvor
avvägd höjd

slänt

registrerad gemensamhetsanläggning

samma fastighet på ömse sidor om linjen

staket med grind

järnvägsspår
väg, gångväg

registrerad samfällighet

skärmtak resp trappa
byggnad karterad efter takkanten
byggnad karterad efter huslivet

transformatorbyggnad
stödmur
häck resp mur

servitut

registernummer på tomt

traktgräns
traktgräns
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GRUNDKARTEBETECKNINGAR
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bitr planchef
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Orienteringskarta över Lund
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 152 Detaljplan för Koggen 1 och del av 
Linero 2:1. Samråd

Dnr BN 2017/0371

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens (TN) 
uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 2:1 enligt 
beslut i TN 2016-08-17.

Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till LKF 
(Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen.

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-10-06 om planuppdrag 
med standardförfarande för Koggen 1 och del av Linero 2:1.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel i 
områdets västra utkant.

Planförslaget innefattar:

• Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus

• Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende

• Gata

• Park

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-
09-08
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson 
(C), Klas Svanberg (M), Helmut Moser (V) yrkar bifall enligt 
Stadsbyggnadskontorets förslag.



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 

Lunds kommun för samråd

Beslut expedieras till:
Sökande
Akten



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-21 BN 2016/0530

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-09-21 klockan 
18.00–23.05

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

Ersättare Fredrik Fexner (S), kl. 18.00-22.55
Kia Birgersson (S), tjänstgör för Akram Heidari (S)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
Johan Helgeson (MP)
Axel Nordberg (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL), kl. 19.10-23.05
Per Johnsson (C), anmäler jäv och deltar ej i beslutet för ärende § 
156

Övriga Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Johan Lindström, samhällsplanerare
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Anna Andersson, Trafikplanerare
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Katarina Meier, planarkitekt
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Ellinor Swahn, planarkitekt
Carolina Lundberg, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare

Justerare Mia Honeth (L) med Mohsen Abtin (S) som ersättare.



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-21 BN 2016/0530

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 139-163

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 september 
2017 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-21

Paragrafer § 139-163

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27 Datum då anslaget tas ned 2017-10-18

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 
1

Underskrift

Jenny De Navarro Jones



Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Planavdelningen Diarienummer

2017-09-08 BN 2017/0371

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Handläggare: Ella Swahn

Tel 046-359 56 57

E-post: ellinor.swahn@lund.se

 Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 
2:1 i Lund – samråd 
Hugins väg
PÄ 25/2016

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens 
(TN) uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 
2:1 enligt beslut i TN 2016-08-17. 
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till 
LKF (Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-10-06 om 
planuppdrag med standardförfarande för Koggen 1 och del av Linero 
2:1.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel 
i områdets västra utkant.

Planförslaget innefattar: 
 Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus
 Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende
 Gata 
 Park

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-08 (denna 
handling)
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
2017-09-08
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08



TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (3)
Diarienummer

2017-09-08 BN 2017/0371

Barnets bästa
Barn berörs av planärendet eftersom bostadshusen sannolikt delvis 
kommer att bebos av barnfamiljer. Även omkringboende barn berörs då 
ett grönstråk med gräsyta sydväst om planområdet blir smalare för att ge 
plats åt de nya bostäderna. 
Planområdet ligger intill en förskola och på cykelavstånd från skola, 
idrott och service, med goda möjligheter att röra sig till fots, per cykel 
eller med buss. 
Lekyta och uteplatser anordnas inom planområdet. Bilar förslås parkeras 
på gemensamma parkeringsytor, vilket medför att barnens närmiljö intill 
och mellan bostadshusen i stort sett blir bilfri.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens 
(TN) uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 
2:1 enligt beslut i TN 2016-08-17. 
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till 
LKF (Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-10-06 om 
planuppdrag med standardförfarande för Koggen 1 och del av Linero 
2:1.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel 
i områdets västra utkant.

Planförslaget innefattar: 
 Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus
 Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende
 Gata 
 Park

Den nya bebyggelsen utformas i förslaget som radhus och flerbostadshus 
i två till fyra plan, där det fjärde planet begränsas till 70% av takytan, 
samt serviceboende och gruppboende i ett till tre plan. I planområdets 
nordöstra hörn, mot Sandbyvägen, medges centrumverksamhet i 
bottenvåningen. 



TJÄNSTESKRIVELSE                      3 (3)
Diarienummer

2017-09-08 BN 2017/0371

Illustrationsplan

Byggnaderna placeras i en öppen struktur. Genom planområdet, i 
nordsydlig riktning, planeras ett grönstråk med gång- och cykelväg, som 
knyter samman befintliga grönstråk söder och norr om planområdet.  
Parkering planeras inom bostadskvarteren samt på den centralt placerade 
kvartersgatan. Utrymmen för avfallshantering kan anordnas på eller i 
anslutning till kvartersgatan.

Utbyggnaden av planområdet sker på mark som i ÖP 2010 är avsedd för 
förtätning. Planområdet består idag till största delen av en bullervall mot 
Sandbyvägen och en gräsyta (Koggen 1) som är bullerutsatt och därmed 
har ett relativt litet rekreativt värde. En mindre del av planområdet består 
av bullerskyddad gräsyta längs ett grönstråk.  
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. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att  skicka ut detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 

Lunds kommun för samråd

Maria Milton Ella Swahn
bitr planchef planarkitekt

Beslut expedieras till:
Sökande
Akten
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Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 
2:1 i Lund – samråd  
Hugins väg 
PÄ 25/2016 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens 
(TN) uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 
2:1 enligt beslut i TN 2016-08-17.  
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till 
LKF (Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-10-06 om 
planuppdrag med standardförfarande för Koggen 1 och del av Linero 
2:1. 
 
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel 
i områdets västra utkant. 
 
Planförslaget innefattar:  

• Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus 
• Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende 
• Gata  
• Park 

 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-08 (denna 
handling) 
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 
2017-09-08 
Planbeskrivning, upprättad 2017-09-08 
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Barnets bästa 
Barn berörs av planärendet eftersom bostadshusen sannolikt delvis 
kommer att bebos av barnfamiljer. Även omkringboende barn berörs då 
ett grönstråk med gräsyta sydväst om planområdet blir smalare för att ge 
plats åt de nya bostäderna.  
Planområdet ligger intill en förskola och på cykelavstånd från skola, 
idrott och service, med goda möjligheter att röra sig till fots, per cykel 
eller med buss.  
Lekyta och uteplatser anordnas inom planområdet. Bilar förslås parkeras 
på gemensamma parkeringsytor, vilket medför att barnens närmiljö intill 
och mellan bostadshusen i stort sett blir bilfri. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen har 2016-08-31 på Tekniska nämndens 
(TN) uppdrag begärt planändring av Koggen 1 och del av Linero 
2:1 enligt beslut i TN 2016-08-17.  
Fastigheten Koggen 1 har av Tekniska nämnden markanvisats till 
LKF (Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB) för att uppföra 
gruppboende/serviceboende åt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-10-06 om 
planuppdrag med standardförfarande för Koggen 1 och del av Linero 
2:1. 
 
Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, 
gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens 
genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra 
Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel 
i områdets västra utkant. 
 
Planförslaget innefattar:  

• Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus 
• Cirka 16 bostäder i grupp- och serviceboende 
• Gata  
• Park 

 
Den nya bebyggelsen utformas i förslaget som radhus och flerbostadshus 
i två till fyra plan, där det fjärde planet begränsas till 70% av takytan, 
samt serviceboende och gruppboende i ett till tre plan. I planområdets 
nordöstra hörn, mot Sandbyvägen, medges centrumverksamhet i 
bottenvåningen.  
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Illustrationsplan 
 
Byggnaderna placeras i en öppen struktur. Genom planområdet, i 
nordsydlig riktning, planeras ett grönstråk med gång- och cykelväg, som 
knyter samman befintliga grönstråk söder och norr om planområdet.  
Parkering planeras inom bostadskvarteren samt på den centralt placerade 
kvartersgatan. Utrymmen för avfallshantering kan anordnas på eller i 
anslutning till kvartersgatan. 
 
Utbyggnaden av planområdet sker på mark som i ÖP 2010 är avsedd för 
förtätning. Planområdet består idag till största delen av en bullervall mot 
Sandbyvägen och en gräsyta (Koggen 1) som är bullerutsatt och därmed 
har ett relativt litet rekreativt värde. En mindre del av planområdet består 
av bullerskyddad gräsyta längs ett grönstråk.   
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.  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
att   skicka ut detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, 

Lunds kommun för samråd 
 
 
 
 
Maria Milton   Ella Swahn 
bitr planchef   planarkitekt 
 
Beslut expedieras till: 
Sökande 
Akten 



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (4)
Skolkontoret Diarienummer

2017-11-29 BSL 2017/1017

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Peter Nyberg

046 356216

peter.nyberg2@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021

Sammanfattning
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 
perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 
till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 
visioner i LundaMaTs III. Tekniska förvaltningen har sänt 
trafiksäkerhetsprogrammet på remiss till skolförvaltningen att besvara 
senast 15 december 2017. Det viktigt att bibehålla den goda kontakten 
mellan Tekniska förvaltningen och skolorna. Fritidshemmen har ett 
trafikrelaterat läroplansuppdrag och att ett samarbete mellan tekniska 
förvaltningen och fridshemmen skulle kunna utvecklas. Åtgärder som 
inte får glömmas bort är framförallt information om belysning och 
reflexer i mörker. Det är positivt att utveckla nätet med säkrare skolvägar

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund stads tjänsteskrivelse den 29 november 
2017 dnr 2017/1017
Tekniska nämndens beslut den 18 oktober 2017, § 202 dnr TN 17/531
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2017 dnr TN 
17/531
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021

Barnets bästa

Ett säkert utformat transportsystem är av största vikt för barn med anledning 
av att barns förmåga att uppfatta risker i trafiken inte är fullt utvecklad. 
I arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet har barnets bästa beaktats på så sätt 
att särskilda analyser av trafikolyckor där barn varit inblandade har 
genomförts. Utifrån slutsatser från dessa har förslag arbetats fram på hur 
olyckor där barn är inblandade kan förhindras. 
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Ärendet

Tekniska nämnden har fattat beslut om att sända ut förslag till 
trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun på remiss. Tekniska nämnden 
önskar att Barn- och skolförvaltning Lunds stad inkommer med ett 
yttrande över trafiksäkerhetsprogrammet och gärna med kommenterar 
hur förvaltningen fortsättningsvis vill och kan delta i arbetet med 
genomförandet av trafiksäkerhetsprogrammet, och hur detta kan ske. 
Yttrandet skall ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 15:e 
december 2017.

Bakgrund
Under femårsperioden 2011‐2015 skadades 3730 personer i trafiken i 
Lunds kommun, av dessa skadades 108 personer allvarligt och 17 
personer dödades. Genom att arbeta för att öka trafiksäkerheten i 
kommunen kan antalet trafikolyckor minska, vilket är viktigt för 
folkhälsan.

Lunds kommuns trafiksäkerhetsarbete utgår från en medvetenhet om att 
satsningar på transportsystemet gynnar olika grupper med olika behov i 
samhället på olika sätt. Kommuns arbete med trafiksäkerheten syftar till 
att skapa en god trafikmiljö som är tillgänglighetsanpassad, säker och 
trygg för alla i hela kommunen. Målet är en god trafikkultur som 
kännetecknas av förståelse och hänsynsfullhet trafikanterna emellan.

Mål
Trafiksäkerhetsprogrammets målgrupper är:
‐ Lunds kommuns egna politiker och tjänstemän på samtliga      
   förvaltningar
‐ Polis, Räddningstjänst och Trafikverket
‐ de människor som bor och vistas i Lunds kommun
‐ föreningar och näringsidkare

Det nationella övergripande trafiksäkerhetsmålet innebär att:
‐ antalet döda ska halveras och antalet svårt skadade ska minska med en  
  fjärdedel från år 2007 till år 2020.

Med utgångspunkt från det nationella trafiksäkerhetsmålet föreslås 
följande mål för Lunds kommun:
‐ antalet dödade och svårt skadade ska minska från 41 personer år 2007 
till 30 personer år 2020 i transportsystemet i Lunds kommun
‐ antalet lindrigt skadade ska minska med 10 % från år 2007 till år 2020.

Fokusområden och åtgärder
För att nå en ökad trafiksäkerhet behövs flera olika typer av åtgärder. 
Generellt kan dessa kategoriseras i fysiska, administrativa och 
kommunikativa åtgärder. För att förändra beteendet i trafiken med hjälp 
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av kommunikativa åtgärder krävs det god kunskap om målgruppen för att 
forma budskapet.

Barn och ungdomar
I förslaget till trafiksäkerhetsplan inriktas åtgärder till de yngsta barnen 
0-6 år mot föräldrarna och till de äldsta barnen 15-17 år bland annat 
genom ett förslag till komplettering av den obligatoriska 
mopedsäkerhetsutbildningen.

Utöver detta föreslås följande för:

Åldersgruppen 7-14 år:
-en stor del av trafiksäkerhetsundervisningen bör även vara inriktad på att
cykla säkert och vikten av att använda hjälm
‐ utveckla nätet med säkrare skolvägar till respektive skola. Det kan 
innebära att flytta parkeringsplatser från direkt närhet till skolan i syfte 
att avlägsna biltrafiken som uppkommer vid tider för lämning och 
hämtning
‐ skolvägar kartläggs i dialog med elever och föräldrar för att få en bild 
över de trafiksäkerhets och trygghetsproblem som finns.

Åldersgruppen 15-17 år:
-information om trafiksäkerhetsläget för mopedister sprids till denna 
åldersgrupp

Läroplanen och dess uppdrag
Läroplanen tar upp skolans ansvar för trafikundervisning på ett par 
ställen. Dels omnämns rektors särskilda ansvar för att skolan arbetar 
ämnesövergripande med bland annat trafik. Dels finns ett särskilt 
uppdrag för fritidshemsverksamheten att eleverna får lära sig att orientera 
sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Slutligen 
tas trafikområden upp inom ramen för kursplanernas centrala innehåll i 
framför allt åk 1-3 där man inom de samhällsorienterade ämnena skall ta 
upp trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Det 
finns också ett mindre avsnitt i ämnet fysik i åk 7-9 som behandlar 
krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur 
kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.  

Barn- och skolförvaltning Lunds stads synpunkter
- Förvaltningen tycker att förslaget till Trafiksäkerhetsprogram 

2018-2021 är bra och i allt väsentligt väl genomarbetat

- När det gäller trafiksäkerhetsundervisningen är det viktigt att 
bibehålla den goda kontakten mellan Tekniska förvaltningen och 
skolorna. Planeringen av de konkreta åtgärderna behöver ske i 
samråd med berörda rektorer och pedagoger och inte 
nödvändigtvis inriktas mot huvudsakligen säker cykling och 
vikten av att använda hjälm.
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- Förvaltningen uppmärksammar särskilt att fritidshemmen har ett 
trafikrelaterat läroplansuppdrag och att ett samarbete mellan 
tekniska förvaltningen och fridshemmen skull kunna utvecklas

- Förvaltningen ser positivt på förslaget om att utveckla nätet med 
säkrare skolvägar och förutsätter att förvaltningens lokalplanerare 
involveras i detta arbete.

- Till förslaget om att flytta parkeringsplatser längre från skolan ser 
vi gärna att tekniska förvaltningen kompletterar med en analys av 
olyckor kopplat till av- och påstigningsområdena utanför 
skolorna.

- Att det tydligt anges vem som förväntas ansvara för 
kartläggningen av skolvägarna och om kartläggningen kan tänkas 
ta skolans personalresurser i anspråk

- För att minska olyckor hos de yngsta 0-6 år, komplettera med 
information/uppmaningar till vårdnadshavare om säker 
trafiksituation runt förskolan samt användandet av reflexer. I 
förslaget står endast ”spridning av information till föräldrar om 
vikten av att använda bilbarnstol, cykelbarnstol samt att montera 
dessa på ett riktigt sätt” (sidan 16).

- Åtgärder som inte får glömmas bort är framförallt information om 
belysning och reflexer i mörker. Barn av i dag har alldeles för 
dåligt med reflexer, särskilt från 10 år och uppåt. (Detsamma 
gäller deras föräldrar) Här behövs en upplysningskampanj. 

- Lunds kommun behöver också samarbeta med Trafikverket kring 
upplysta övergångsställen. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att instämma i förvaltningens synpunkter och översända 

tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Tekniska nämnden. 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen, Jonas Grahn
Skolledare inom Lunds stad
Akten
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Förord	
Detta trafiksäkerhetsprogram har arbetats fram i dialog med tjänstemän från Polismyndigheten, 

Räddningstjänst Syd, Trafikverket, Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på Kommunkontoret samt 

Stadsbyggnadskontoret. Analyser av trafiksäkerhetsläget och sammanställningen av 

trafiksäkerhetsprogrammet har genomförts på Tekniska förvaltningens Gatu‐ och trafikkontor. 

Lund, augusti 2017	
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1.	Inledning	
I regeringsformen står att den enskildes välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten. Särskilt ska det allmänna verka för trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Kommunfullmäktige i Lund har slagit fast samtliga kommunala verksamheters ansvar att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande med: 

‐ trygga och jämlika uppväxtvillkor 

‐ stödjande miljöer 

‐ god fysisk miljö 

‐ trygg och säker kommun 

‐ goda levnadsvanor 

Under femårsperioden 2011‐2015 skadades 3730 personer i trafiken i Lunds kommun, av dessa 

skadades 108 personer allvarligt och 17 personer dödades.1 Genom att arbeta för att öka 

trafiksäkerheten i kommunen kan antalet trafikolyckor minska, vilket är viktigt för folkhälsan. 

Lunds kommun arbetar för att skapa ett hållbart transportsystem, LundaMaTs III.  

Trafiksäkerhetsprogrammet utgör en viktig del av arbetet med att göra kommunens transportsystem 

hållbart. För att nå det hållbara transportsystemet är det nödvändigt att behovet av transporter 

minskar, vilket måste ske genom att tillgängligheten för medborgarna förbättras. Förbättrad 

tillgänglighet har positiva effekter på trafiksäkerheten med anledning av att långa 

förflyttningsavstånd innebär högre exponering i transportsystemet för individen och vanligtvis fler 

olycksfall. 

Transporter med gång‐, cykel‐ eller kollektivtrafik har betydligt mindre miljöpåverkan än transporter 

med bil. Därför ligger det i linje med målen för LundaMaTs III att transporter som idag genomförs 

med bil, i framtiden genomförs med gång‐, cykel‐ eller kollektivtrafik. Upplevelsen av säkerhet i 

transportsystemet har betydelse för hur vi rör oss och vilka färdmedel vi väljer, och upplevelsen av 

säkerhet påverkas till stor del av utformningen av transportsystemet och av trafikanternas beteende. 

Att transportsystemet är utformad så att det upplevs förutsägbart och självförklarande ökar 

upplevelsen av säkerhet och kan därmed påverka medborgarnas val av färdmedel. Att arbeta med 

upplevelsen av säkerhet i transportsystemet är därför viktigt för att nå de miljömål som finns angivna 

i LundaMaTs III. 

I dem transportpolitiska målen antagna av Riksdagen går att läsa att 

 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

 

 

                                                            
1Samtliga uppgifter om trafikolyckor är hämtade ur olycksdatabasen STRADA. STRADA är en sjukhusbaserad 
registrering av orsaker och konsekvenser av skador som uppstår i trafiken. 
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Lunds kommuns trafiksäkerhetsarbete utgår från en medvetenhet om att satsningar på 

transportsystemet gynnar olika grupper med olika behov i samhället på olika sätt. Kommuns arbete 

med trafiksäkerheten syftar till att skapa en god trafikmiljö som är tillgänglighetsanpassad, säker och 

trygg för alla i hela kommunen. Målet är en god trafikkultur som kännetecknas av förståelse och 

hänsynsfullhet trafikanterna emellan. 
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1.1	Bakgrund	
Nollvision är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Det är en vision om en framtid där 

människor inte dödas eller skadas för livet i transportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens 

anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar. 

Ansvaret för trafiksäkerheten delas av många. Till exempel bär Polisen, väghållaren, 

fordonstillverkarna, trafikanterna, politiker och tjänstemän på olika beslutsnivåer i samhället, på ett 

ansvar för trafiksäkerheten. 

Lunds kommun har antagit Nollvisionen som vision för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet, vilket 

under den senaste tjugo åren bedrivits inom ramen för det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet, 

KTP. Ett nytt trafiksäkerhetsprogram presenteras här. Det har arbetats fram i syfte att kontinuerligt 

uppdatera trafiksäkerhetsprogrammet med ny forskning och med ny statistik över 

trafiksäkerhetsläget i kommunen.  

 

1.2	Syfte	och	målgrupper	
Lunds kommuns trafiksäkerhetsprogram syftar till att uppnå Nollvisionen samt att uppfylla 

kommunens egna mål och visioner i LundaMaTs III. Med ett nytt och uppdaterat 

trafiksäkerhetsprogram kommer kommunens resurser att kunna samordnas, processer tydliggöras 

och samarbetsformer med externa aktörer att utvecklas. 

	

LundaMaTs	III	framtidsbild	
Lund är en attraktiv kommun med en sund utveckling, miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 

Transporter är en nödvändig del av denna utveckling och bidrar till människors livskvalitet – men 

orsakar också negativa effekter om de får växa utan styrning. Därför utvecklas Lunds transportsystem 

ständigt i en mer hållbar riktning. 

Den flerkärnighet som kännetecknar regionen är bevarad och utvecklad, varje tätort utifrån sina 

särskilda förutsättningar. Staden och byarnas nät av gator och öppna platser utgör en viktig del i 

kulturarvet och ger trivsel, trygghet och tillgänglighet. Samhället är utvecklat så att tillgängligheten 

är förbättrad. Därigenom är transportbehovet och omfattningen av motorfordonstrafiken per 

invånare mindre. Gång‐ och cykeltrafiken samt kollektivresandet utgör huvuddelen av alla 

transporter. Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa – så som klimatpåverkan, luftföroreningar 

och buller – är minimerad. 

Ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken längre. Transportsystemets utformning och funktion är 

anpassat till de krav som följer av detta. 

Staden och byarna är planerade så att man oavsett ålder, kön och förmåga känner sig trygg. Miljön 

inbjuder till nyttjande av gator och stråk, torg och parker. Alla tar del av det som staden, byarna och 

landsbygden erbjuder. Näringslivets behov av tillgänglighet är tillgodosett på ett hållbart sätt. 

Gång, cykel och kollektivtrafik – liksom andra miljöanpassade transportmedel – har varit och är 

prioriterade, vilket gör det möjligt att uppnå det hållbara transportsystemet. 
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Trafiksäkerhetsprogrammets målgrupper är: 

‐ Lunds kommuns egna politiker och tjänstemän på samtliga förvaltningar 

‐ Polis, Räddningstjänst och Trafikverket 

‐ de människor som bor och vistas i Lunds kommun 

‐ föreningar och näringsidkare 

 

1.3	Mål	
Det nationella övergripande trafiksäkerhetsmålet innebär att: 

‐ antalet döda ska halveras och antalet svårt skadade ska minska med en fjärdedel från år 

2007 till år 2020. 

Med utgångspunkt från det nationella trafiksäkerhetsmålet föreslås följande mål för Lunds kommun: 

‐ antalet dödade och svårt skadade ska minska från 41 personer år 2007 till 30 personer år 

2020 i transportsystemet i Lunds kommun 

‐ antalet lindrigt skadade ska minska med 10 % från år 2007 till år 2020. 

Staten har tagit fram 13 åtgärdsområden med tillhörande delmål som är särskilt prioriterade för att 

det övergripande målet ska nås. Se listan i sin helhet i bilaga 1. Av dessa åtgärdsområden har följande 

bedömts som relevanta att ta med i trafiksäkerhetsprogrammet (målsättningarna har anpassats till 

lokala förhållanden med målår 2020): 

‐ hastighetsefterlevnaden på kommunala gator ska ha ökat till minst 86 % 

‐ minst 25 % av cyklisterna använder hjälm 

‐ minst 60 % av andelen gång‐, cykel‐ och mopedpassager för oskyddade trafikanter ska ha 

utformats för att erhålla en låg fordonshastighet (< 30 km/timme), med upphöjning, 

alternativt cirkulationsplats m.m. 
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2.	Fokusområden	och	åtgärder	
De fokusområden med tillhörande åtgärder som föreslås i trafiksäkerhetsprogrammet bygger till 

största del på en trafikolycksanalys för femårsperioden 2011‐2015. Bilaga 2 utgörs av en översiktlig 

sammanfattning av olycksanalysen. 

Under perioden 2011‐2015 har 3730 personer skadats eller dödats i trafiken i Lunds kommun. De 

allvarliga olyckorna har främst skett på det statliga vägnätet, vilket förklaras av att bilisterna håller 

höga hastigheter där. Ungefär två tredjedelar av personerna har skadats i tätorten Lund, en liten 

andel i övriga tätorter, och cirka en tredjedel har skadats på det statliga vägnätet. Fotgängare och 

cyklister är till antalet de mest utsatta trafikantslagen. Fotgängarna och cyklisterna har framförallt 

skadats i singelolyckor i tätorterna. 

För att nå en ökad trafiksäkerhet behövs flera olika typer av åtgärder. Generellt kan dessa 

kategoriseras i fysiska, administrativa och kommunikativa åtgärder. För att förändra beteendet i 

trafiken med hjälp av kommunikativa åtgärder krävs det god kunskap om målgruppen för att forma 

budskapet. 

Människa, fordon och miljö har varit utgångspunkter när förslag på åtgärder arbetats fram för 

respektive fokusområde. Det är angeläget att trafiksäkerhetsarbetet genomförs i samverkan mellan 

olika aktörer och olika organisatoriska nivåer för att målsättningarna ska nås. Det är också angeläget 

att förståelsen för trafiksäkerhet och de mekanismer som påverkar densamma är väl kända hos 

Lunds kommuns egna politiker och tjänstemän, och att detta genomsyrar den kommunala 

planerings‐ och förvaltningsprocessen. 

Trafiksäkerhetsprogrammet innehåller förslag på åtgärder. Dessa åtgärdsförslag har arbetats fram för 

specifika trafikslag och för olika grupper. Åtgärdsförslagen är uppdelade på följande områden: 

‐ cyklister 

‐ fotgängare 

‐ bilister och andra motorfordonsförare 

‐ barn och ungdomar 

‐ säkrare trafikmiljö 

‐ spårväg 

‐ funktionsvariation 

För varje del presenteras först trafiksäkerhetsläget översiktligt, därefter följer ett eller flera 

fokusområden med förslag på åtgärder.  
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2.1	Cyklister	
År 2014, 2016 och 2017 utsåg Cykelfrämjandet Lunds kommun till årets cykelkommun. Utmärkelsen 

grundas i en bedömning av hur systematiskt de deltagande kommunerna arbetat för ökad och 

förbättrad cykling. Utmärkelserna ger en indikation på att trafiksäkerhetsarbetet för cyklisterna i 

kommunen är på rätt väg. Dock finns fortsatt mycket att förbättra. Cyklisterna är den till antalet mest 

olycksdrabbade trafikantgruppen i Lunds kommun. Totalt skadades 1707 cyklister under 2011‐2015, 

varav cirka 70 % av skadades var singelolyckor. I jämförelse med föregående femårsperiod, 2006‐

2010, ökade antalet skadade cyklister med 45 %. Den kraftiga ökningen antas till viss del bero på att 

polis och sjukhus blivit bättre på att rapportera in olyckor i olycksdatabasen STRADA. Det är kategorin 

måttligt och lindrigt skadade som står för hela ökningen av antalet skadade jämfört med föregående 

femårsperiod. Mängden allvarligt skadade personer kvarstår på ungefär samma nivå, 49 stycken. 

Olyckorna sker framför allt i tätorterna, i synnerhet i Lunds stad. Ålderskategorin 20‐24 år är mest 

skadeutsatt. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten, och för att nå miljömålen i LundaMaTs III är det 

angeläget att underlätta möjligheterna för medborgarna i Lunds kommun att använda cykel. Därför 

kommer Tekniska förvaltningen att arbeta med att förbättra gång‐ och cykelvägnätets kopplingar till 

bland annat offentlig och privat service, intressepunkter och busshållplatser. 

För att förbättra trafiksäkerheten för cyklister föreslås följande fokusområden: 

Förbättra trafiksäkerheten i cykelvägnätet vid halka 

Halka på snö, is och vintergrus på gång‐ och cykelvägar anges oftast som orsak till de inträffade 

singelolyckorna. Även ojämnheter i gång‐ och cykelbanan har också orsakat en relativt stor andel av 

singelolyckorna. För att minska dessa olyckor föreslås att: 
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‐ kontinuerligt utveckla planen och organisationen för väghållning av cykelvägnätet, vilket 

utöver utvecklingsarbetet dels innebär att göra en översyn av planen för upptagning av 

vintergrus med fokus på att prioritera det övergripande cykelvägnätet 

‐ förbättra vägbelysningen för ökad synbarhet 

‐ justera höga kantstenar 

‐ säkra kommande spårvagnsspår 

‐ kommunicera information till allmänheten via hemsidan om hur vinterväghållningen av 

cykelvägnätet fungerar i syfte att få flera att välja de prioriterade cykelstråken 

‐ systematisera en uppföljning av hur genomförandet av policyn för återställning efter 

grävningsarbete på gång‐ och cykelvägnätet efterlevs 

Förbättra trafiksäkerheten för cyklister i trafikmiljön  

En sjättedel av de skadade cyklisterna under 2011‐2015 har skadats i en kollision med någon typ av 

motorfordon. En tiondel skadades i en kollision med en annan cyklist. För att minska dessa 

kollisionsolyckor förslås att: 

‐ i signalreglerade korsningar dra tillbaka bilisternas stopp och väjningslinje i förhållande till 

cyklisternas, samt att ge cyklisterna grönt ljus före bilisterna i syfte att öka cyklisternas 

synbarhet 

‐ genomföra fysiska åtgärder för att säkra att hastighetsbestämmelserna följs, sänka 

hastigheten i korsningspunkter genom att till exempel anlägga fler informationstavlor som 

visar ”Din fart”, och/eller bygga gång‐ och cykelbanor där det behövs, samt att bygga 

upphöjda cykelkorsningar (se vidare i delen 2.5 Säker trafikmiljö). Förslag på olycksdrabbade 

platser som kan arbetas vidare med är: 

o Bangatan/Lund C 

o Mårtenstorget 

o Botulfsplatsen 

o Stortorget 

o Trollebergsvägen/Ringvägen 

o Tunavägen/Östra Vallgatan 

o Södra Esplanaden/Råbygatan/Östra Vallgatan 

o Brunnsgatan/Dalbyvägen 

o Sankt Petri kyrkogata/Kyrkogatan 

o Stora Tomegatan. 

‐ förbättra förutsägbarheten genom att ge cyklister företräde för bilister vid samtliga gång‐ 

och cykelöverfarter 

‐ skicka ut informationsblad riktat till fastighetsägare om att röja vegetation som skymmer sikt 

och hänger ut över gång‐ och cykelbanor 

‐ ta fram uppdaterade cykelkartor och förbättra skyltningen längs cykelvägnätet 

Säkrare cyklist och säker cykel Relativt många singelolyckor orsakas av cykelhaverier. Genom att 

påverka cyklisten till ett säkrare beteende och att använda en säkrare cykel kan antalet singelolyckor 

minskas. Det kan bland annat göras genom att underlätta för medborgarna att själva serva sin egen 

cykel vid en anlagd offentlig cykelservicestation och att bedriva riktade kampanjer för att:  

‐ använda dubbdäck vid risk för halka och snö 
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‐ packa cykeln på ett säkert sätt 

‐ minska onykter cykling 

‐ vid cykling använda belysning, reflexer, reflexväst och cykelhjälm 

‐ uppmuntra fastighetsägare till att bygga cykelställ med tak i syfte att skydda cyklar från att 

utsättas för rostangrepp efter långvarig kontakt med väta från regn och snö 

De tidigare genomförda och uppskattade kampanjerna Servad cykel, Pendla med cykel, och 

Cykeldagarna föreslås att även i fortsättning genomföras.  

 

 

 

2.2	Fotgängare	
Totalt har 1228 fotgängare skadats i Lunds kommun under 2011‐2015. Det är en kraftig ökning av 

antalet skadade fotgängare jämfört med föregående mätperiod. Till viss del förklaras även denna 

ökning av att polis och sjukhus blivit bättre på att rapportera in olyckor i olycksdatabasen STRADA. En 

överväldigande majoritet av de skadade fotgängarna har skadats i singelolyckor. I singelolyckorna har 

halka och ojämnt underlag ofta angetts som bidragande orsak. Med anledning av att andelen 

fotgängare som skadats i singelolyckor är hög beaktas gruppen i trafiksäkerhetsarbetet. De flesta 

olyckor har skett i kommunens tätorter, företrädesvis i Lund. Få fotgängare har skadats på vägnätet 

mellan tätorterna. Dock var skadepåföljden för dessa fotgängare allvarligare jämfört med de 

fotgängare som skadades i tätorterna. Äldre kvinnor var den grupp som var mest utsatt för olyckor. 

Var tionde fotgängare har skadats i kollision med motorfordon och var tjugonde i kollision med cykel. 

För att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare föreslås följande fokusområden: 
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Förbättra trafiksäkerheten för fotgängare vid halka  

En betydande del av singelolyckorna kan härledas till halt väglag på grund av snöfall och isbildning. 

För att minska detta problem föreslås att: 

‐ kontinuerligt utveckla och se över planering och organisation för vinterväghållning av 

kommunala gångvägar, busshållplatser och övergångsställen 

‐ genomföra riktade informationskampanjer om snöröjning till fastighetsägare med budskapet 

att snabbt snöröja sin trottoar, och betydelsen av detta ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 

‐ utreda möjlighet att använda salt i större utsträckning som halkbekämpningsmetod på de 

mest trafikerade gångstråken 

‐ utreda möjligheten att informera allmänheten, via hemsidan eller med hjälp av 

mobiltelefonapplikation, om statusen på vinterväghållningen av gångbanor. 

Förbättra trafiksäkerheten för fotgängare i trafikmiljön  

För att minska antalet skadade fotgängare i kollisionsolyckor med bil eller cykel föreslås att: 

‐ arbeta för att säkra fler övergångsställen i syfte att motverka en falsk trygghet för 

fotgängarna 

‐ säkerställa att belysningen av gångbanor alltid fungerar korrekt, och genom 

samverkansprojektet Lighting Metropolis utreda hur belysningsstrategierna kan utvecklas 

‐ inom Tillgängliga Lund inventera och åtgärda ojämna gångytor i Lunds stadskärna med syfte 

att minska fallolyckor 

‐ vid om‐ och nybyggnation av gång‐ och cykelbanor alltid pröva utformningen att skilja 

gångtrafik och cykeltrafik åt i syfte att öka tryggheten för fotgängare 

‐ genomföra synbarhetskampanjen Syns du (inte), finns du (inte). 

Äldre kvinnliga fotgängare  

För att minska antalet äldre kvinnliga fotgängare som skadas i singelolyckor (fallolyckor) kan 

fokusområdena för fotgängare kompletteras med: 

‐ informationsträffar på äldreboende och dagcentraler om rätt sorts skor, användning av 

broddar, rollatorer och höftskydd, samt föra vidare information om hur vinterväghållningen 

fungerar på gångbanor. 
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2.3	Bilister	och	andra	motorfordonsförare	
Under perioden 2011‐2015 har 584 bilister skadats, varav 2 personer. dödats i trafikolyckor. De flesta 

bilister har skadats inom någon av kommunens tätorter, cirka 73 % av dessa inom tätorten Lund. 

Män i åldersgruppen 25‐34 år var till antalet mest utsatt för skador. Den vanligaste olyckstypen som 

bilister skadas i är upphinnande kollisioner med andra bilister, därefter singelolyckor och sedan 

kollisioner med övriga motorfordon till exempel med lastbilar eller bussar. En stor del, cirka 60 %, av 

upphinnandeolyckorna inträffade på det statliga vägnätet. I Lund inträffade de flesta 

upphinnandeolyckor där trafikflödena är som störst, exempelvis på Fjelievägen, Fasanvägen, 

Malmövägen, Trollebergsvägen, men även på Bangatan, Södra vägen, Södra Esplanaden och 

Stattenavägen. 

Olycksanalysen visar att 50 oskyddade trafikanter blivit påkörda av bussar och att ungefär lika många 

skadats som passagerare i bussar. Skadorna har oftast skett i samband med snabb start eller kraftig 

inbromsning, vilket orsakat att passagerare har fallit i golvet och skadat sig. Botulfsplatsen i Lund var 

den mest olycksdrabbade platsen när det gäller kollisionsolyckor mellan buss och oskyddade 

trafikanter. 

För att förbättra trafiksäkerheten för bilister, andra motorfordonsförare och passagerare i 

motorfordon föreslås följande fokusområden: 
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Säkrare bilförare och andra motorfordonsförare  

För att minska antalet trafikolyckor där bilister och andra motorfordonsförare utgör en part är det 

angeläget att främja ett säkrare beteende. Det kan till exempel göras genom att genomföra 

kampanjer för att: 

‐ uppmärksamma bilister på att köra nykter och drogfri, inte överskrida hastigheten, inte prata 

i mobiltelefon vid körning, hålla avståndet och inte köra vid trötthet. En kampanj med detta 

innehåll bör formas specifikt för målgruppen och genomföras tillsammans med Trafikverket, 

andra kommuner och Polisen för att få en större genomslagskraft. 

Säkert fordon och förarstöd för säkrare färd  

Under lång tid har biltillverkare utvecklat bilmodeller med allt högre krav på säkerhet. Till exempel 

har detta gjorts genom utveckling av airbags, sidokrockskydd, etc. vilket idag är standardutrustningen 

i de flesta nytillverkade bilmodeller. Detta kan kompletteras med hjälpmedel i form av förarstöd och 

alkolås. För att nå en ökad användning föreslås att: 

‐ utreda Lunds kommuns möjligheter att vid upphandling av motorfordon och 

transporttjänster ställa krav på alkolås och pröva nya tekniska lösningar i form av till exempel 

ITS2 

‐ sprida information om ovanstående erfarenheter som Lunds kommun har gjort dels via 

kommunens hemsida och dels i samarbeten med föreningar och företag som arbetar med 

trafiksäkerhet 

‐ genomföra kampanj för ökad bältesanvändning. 

Förbättrad säkerhet i trafikmiljön  

När det gäller trafikolyckor är bilister en utsatt trafikantgrupp. Bilisterna har dessutom ett stort 

ansvar att värna om oskyddade trafikanter. Bilens hastighet är avgörande för utgången av en 

kollisionsolycka mellan en bil och en oskyddade trafikant. Följande åtgärder föreslås: 

‐ uppmuntra Trafikverket att fortsätta sina satsningar på att trafiksäkra områden invid de 

statliga vägarna. Säkra sidoområden bidrar till att minska risken att skadas svårt eller dödas 

vid avåkning 

‐ genomföra åtgärdsplanen som är kopplad till hastighetsklassificeringen för det kommunala 

vägnätet (se vidare i del 2.5 Säker trafikmiljö). 

Upphinnandeolyckor Upphinnandeolyckor är den vanligaste typen av trafikolycka i stadsmiljö. Cirka 

40 % av de skadade bilisterna har skadats i upphinnandeolyckor, ofta med ådragen hals‐ eller 

nackskada som följd. För att minska problemet förslås att: 

‐ utforma trafikmiljön så att den stödjer den rådande hastighetsgränsen 

‐ samarbeta med Polisen för att få till stånd avstånds‐ och hastighetskontroller på 

olycksdrabbade sträckor 

‐ öka kunskapen om hur upphinnandeolyckor kan förhindras 

                                                            
2 ITS – Intelligenta transportsystem (ITS) är IT‐lösningar för ökad effektivitet genom till exempel ruttplanering 
utifrån aktuell trafikinformation. 
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Äldre bilförare Äldre bilförare är en utsatt grupp. Andelen äldre som skadas svårt eller dödas är 

högre jämfört med övriga åldersgrupper. En orsak kan vara att en åldrande kropp är mer skör och 

ömtålig än en ung. För att kunna köra bil högt upp i åldrarna och klara sig från trafikolyckor är större 

kunskap om hur åldrandet påverkar kroppen, och hur det i sin tur påverkar körsätt och 

uppmärksamhet, viktigt. Åtgärdsförslagen för säkerheten för bilister kan därför med fördel 

kompletteras med att: 

‐ genomföra studiecirklar eller kurser om bilkörning och åldrandet tillsammans med 

dagcentraler, pensionärsorganisationer och andra aktörer. 

Säkrare kollektivtrafik För att förbättra trafiksäkerhetsläget för kollektivtrafiken, det vill säga minska 

antalet fallolyckor i buss och minska antalet kollisionsolyckor mellan oskyddade trafikanter och 

bussar, föreslås att: 

‐ en årlig information ges till busschaufförer om trafiksäkerhetsläget i kollektivtrafiken och hur 

de som chaufförer kan bidra för att minska antalet skadade 

‐ genomföra en utbildning för bussförare att köra mer varsamt vid start och stopp 

 

 

2.4	Barn	och	ungdomar	
Bland barn och ungdomar, 0‐17 år, har 388 personer skadats under perioden 2011‐2015. Av dessa 

har 3 st. dödats och 4 st. skadats allvarligt, de andra har skadats måttligt eller lindrigt. Störst andel av 

de barn och ungdomar som har skadats i trafikmiljön har skadats i singelolyckor när de cyklat. 

För att förbättra trafiksäkerhetsläget för barn och ungdomar föreslås följande fokusområden: 
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Åldersgruppen 0‐6 år  

I den yngsta åldersgruppen, 0‐6 år, har 30 barn skadats, varav 1 st. allvarligt och resten måttligt eller 

lindrigt. Det var vanligast att barnen skadades i singelolyckor på cykel, och därefter som passagerare i 

bil. För att minska olyckorna hos de yngsta föreslås följande: 

‐ spridning av information till föräldrar om vikten av att använd bilbarnstol, cykelbarnstol samt 

att montera dessa på ett riktigt sätt. 

Åldersgruppen 7‐14 år  

Totalt har 201 barn i åldersgruppen 7‐14 år skadats under mätperioden. Av dessa har 1 st. skadats 

allvarligt och resten måttligt eller lindrigt. Flest barn, 98 st., skadades i singelolyckor under cykling. 

För att förbättra säkerheten föreslås att: 

‐ skolorna i kommunen och Tekniska förvaltningen har god kontakt och samarbetar i 

undervisningen för eleverna om trafiksäkerhet i syfte att verka för att fler väljer att gå och 

cykla till skolan. En stor del av trafiksäkerhetsundervisningen bör även vara inriktad på att 

cykla säkert och vikten av att använda hjälm 

‐ utveckla nätet med säkrare skolvägar till respektive skola. Det kan innebära att flytta 

parkeringsplatser från direkt närhet till skolan i syfte att avlägsna biltrafiken som uppkommer 

vid tider för lämning och hämtning 

‐ skolvägar kartläggs i dialog med elever och föräldrar för att få en bild över de trafiksäkerhets‐ 

och trygghetsproblem som finns. 

Åldersgruppen 15‐17 år  

För åldersgruppen 15‐17 år har 166 ungdomar skadats. Av dessa har 3 ungdomar dödats, 3 st. 

skadats allvarligt och de andra skadats måttligt eller lindrigt. De som dödades drabbades när de åkte 

moped eller A‐traktor. För denna grupp föreslås att: 

‐ information om trafiksäkerhetsläget för mopedister sprids till denna åldersgrupp 

‐ verka för att den obligatoriska mopedutbildningen ska kunna kompletteras med frivillig 

trafiksäkerhetsutbildning för unga mopedförare 

 

2.5	Säker	trafikmiljö	
En väl utformad trafikmiljö har stor betydelse för trafiksäkerheten. Genom LundaMaTs III finns ett 

stort stöd att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken i transportsystemet. Det innebär 

att de oskyddade trafikanterna och kollektivtrafiken är normgivande, och att den privata 

motortrafiken får anpassas så långt det är möjligt till de krav och behov som de trafikantgrupperna 

har. Arbetet för att öka säkerheten i transportsystemet pågår kontinuerligt. Under kommande 

fyraårsperiod bör arbetet med att säkra trafikmiljön särskilt inriktas på att: 

‐ årliga olycksanalyser genomförs i syfte att följa trafiksäkerhetsläget på gator och vägar i 

kommunen. Olycksdrabbade platser pekas ut och förslag på åtgärder arbetas fram och 

genomförs i den mån det finns resurser. Effekter av genomförda ombyggnader följs upp. 

Trafikobservationer görs där olycksanalyser saknas eller där det krävs 
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‐ att medel avsätts årligen för att genomföra politiskt beslutade åtgärdsplaner, till exempel: 

o åtgärdsplanen för att övergångsställen och gångpassager ska göras trafiksäkra, 

tydliga och tillgängliga. I korsningar där oskyddade trafikanter förekommer får inte 

utformningen möjliggöra hastigheter över 30 km/tim 

o att projektet Tillgängliga Lund genomförs, vilket innehåller åtgärder för så kallade 

enkelt avhjälpta hinder. 

‐ det i planeringen av nya områden skapas gatunät och gång‐ och cykelvägnät med en hög 

trafiksäkerhetsstandard. För att få förståelse för trafiksäkerhet och kunskap om 

trafiksäkerhetseffekter kan Lunds kommuns egna planerare, trafikplanerare, trafikingenjörer 

och de konsulter som anlitas ges utbildning i ämnet. 

 

2.6	Spårväg	
Lunds kommun bygger en spårväg mellan Lund C och ESS. Det blir ett nytt inslag i staden och till en 

början kommer stadens trafikanter att vara ovana vid de trafiksituationer som uppkommer. För att få 

en så trafiksäker spårvägslöning som möjligt föreslås att: 

‐ kommunens tjänstemän och politiker ges utbildning om möjliga spårvägslösningar och vilka 

trafiksäkerhetseffekter dessa har 

‐ Tekniska förvaltningen verkar för införande av ledningssystem för att systematiskt följa upp 

olyckor och incidenter längs spårvägen 

‐ Tekniska förvaltningen arbetar med att få fler bilpendlare att börja resa kollektivt eller med 

cykel i projektet Nya resvanor 

‐ alla trafikantgrupper ges information för att vara väl förberedda på det nya transportslaget 

inför den dag då spårvägen tas i bruk. 

 

2.7	Funktionsvariation	
Ungefär 10 % av befolkningen i Lund har någon form av funktionsnedsättning. Inom gruppen med 

funktionsnedsättning har de med rörelsehinder, synskador, hörselskador och kognitiva nedsättningar 

problem i trafiken. Dessutom, med stigande ålder ökar funktionsnedsättningarna i form av försämrad 

syn, hörsel och rörelseförmåga. För att tillgänglighetsanpassa trafiksystemet för personer med olika 

former av funktionsnedsättningar förslås att: 

‐ genomföra en utbyggnad av taktila och visuella ledstråk längs prioriterade sträckor 

‐ kantstensjustering med särskilt fokus för framförande av rullstolar genomförs 

‐ ljussättningen av trafikmiljön förbättras. 
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3.	Ambitioner,	behov	av	resurser	och	förväntade	effekter	
Ambitionen för trafiksäkerhetsarbetet i Lunds kommun har två primära syften, dels att minska 

olyckorna och att uppnå målen i Nollvisionen, och dels att anpassa transportsystemet till ett 

ekonomiskt‐, socialt‐ och miljömässigt hållbart transportsystem förenligt med målen angivna i 

LundaMaTs III. 

Tekniska förvaltningen planerar för att ta ett antal automatiska cykel‐ och fotgängarräknare i drift för 

att bättre kunna uppskatta det totala antalet cyklister och fotgängare i kommunen under kommande 

femårsperiod. Med hjälp av de automatiska trafikanträknarna kommer förvaltningen att bättre 

kunna utvärdera effekten av olika åtgärder och att bättre kunna identifiera olyckstrender i 

transportsystemet. 

De fysiska och de beteendepåverkande åtgärder Tekniska förvaltningen planerar för att genomföra 

under kommande femårsperiod förväntas resultera i att antalet cyklister ökar samtidigt som andelen 

cykel‐ och fotgängarolyckor minskar. Det innebär att en förväntat ökande mängd cyklister kan 

resultera i att det faktiska antalet olyckor kan komma att öka, trots att andelen cykelresor som slutar 

i en olycka minskar. 

Med anledning av utbyggnationen av Brunnshög förväntas befolkningen i Lund att växa kraftigt, då är 

det viktigt att kommunen möjliggör för ett hållbara resvanor. Exempel på mer omfattande fysiska 

åtgärder som väntas få effekten att antalet resor som genomförs med cykel ökar är den det 

pågående bygget och färdigställandet av spårvägen, samt ombyggnationen av Stora Södergatan 

(Nordsydliga stråket), Bantorget/Bangatan och Mårtenstorgets västra del. Exempel på större 

beteendepåverkande åtgärder som också väntas få effekten att fler väljer att cykla framför att köra 

bil är kampanjerna Europeiska trafikantveckan, Nya resvanor och Cykelskolan Lund. 

I nuläget genomförs arbetet för ett mer trafiksäkert transportsystem av tjänstemän på Tekniska 

förvaltningens Gatu‐ och trafikkontor. För att nå de mål som anges behöver resurser tillsättas. 

 

  	



20 
 

4.	Såhär	jobbar	vi	med	trafiksäkerhetsprogrammet	
Ett av syftena med trafiksäkerhetsprogrammet är att förbättra organisationen av arbetet med 

densamma, samt öka intresset och engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor i Lunds kommun. Idag 

drivs arbetet främst av Gatu‐ och trafikkontoret på Tekniska förvaltningen. Då det finns en mängd 

kompetensområden inom den kommunala organisationen, hos externa aktörer och intressenter är 

det angeläget att involvera fler i arbetet för ett säkert och miljöanpassat trafiksystem. 

 

4.1	Organisation	
Följande organisation för genomförande av trafiksäkerhetsprogrammet föreslås: 

 

  Teknisk nämnd 
(Trafiksäkerhetsnämnd 
 

   

Inriktning och resurser  Egen personal 
 

Referensgrupp  Verksamhetsplan och 
åtgärder 

  Projektgrupper     

 

Teknisk nämnd (Trafiksäkerhetsnämnd) 

Teknisk nämnd är i sin roll som väghållare ansvarig för trafiksäkerhetsarbetet. Nämndens uppgift är att besluta 

om inriktning för kommande års verksamhet och tillsätta resurser för genomförande. Verksamhetsrapporter 

lämnas årligen till nämnden för uppföljning. 

 

Referensgrupp 

Referensgruppen består av tjänstemän från Tekniska förvaltningen, Kommunkontoret, Stadsbyggnadskontoret, 

Polismyndigheten i mellersta Skåne, Räddningstjänst Syd, Trafikverket Region Syd och Lunds Tekniska Högskola. 

Sammankallande för planeringsgruppen är tjänsteman från Tekniska förvaltningens Gatu‐ och trafikkontor. 

Referensgruppen tillstyrker föregående års verksamhetsrapport samt kommande års verksamhetsplan och 

därigenom sanktionerar tid och resurser. Referensgruppen tilldelar, leder, samordnar och följer upp 

projektgruppernas arbete. 

 

Projektgrupper 

Referensgruppen utser ämnesinriktade projektgrupper med ansvar för åtgärder och teman efter behov. 

Projektgrupperna kan vara förvaltningsövergripande och innefatta externa aktörer. 
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om inriktning för kommande års verksamhet och tillsätta resurser för genomförande. Verksamhetsrapporter 

lämnas årligen till nämnden för uppföljning. 

 

Referensgrupp 

Referensgruppen består av tjänstemän från Tekniska förvaltningen, Kommunkontoret, Stadsbyggnadskontoret, 
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Sammankallande för planeringsgruppen är tjänsteman från Tekniska förvaltningens Gatu‐ och trafikkontor. 

Referensgruppen tillstyrker föregående års verksamhetsrapport samt kommande års verksamhetsplan och 

därigenom sanktionerar tid och resurser. Referensgruppen tilldelar, leder, samordnar och följer upp 

projektgruppernas arbete. 

 

Projektgrupper 

Referensgruppen utser ämnesinriktade projektgrupper med ansvar för åtgärder och teman efter behov. 

Projektgrupperna kan vara förvaltningsövergripande och innefatta externa aktörer. 
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5.	Tidplaner	
Trafiksäkerhetsprogrammet föreslås sträcka sig över perioden 2018‐2021. 

Tidplanen för arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet följer planeringen nedan. 

Aktivitet J F M A M J J A S O N D

Genomförande av årets åtgärder x x x x x x x x x

Utvärdera föregående års åtgärder x x x x

Planering för nästa år:

Förslag på inrikning x x

Beslut i Tekniska nämnden om inriktning x x

Referensgrupp skapas x x

Verksamhetsplan tas fram x x

Beslut i referensgruppen om 

godkännande av verksamhetsplan x  
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6.	Uppfölning	och	utvärdering	
Uppfölning av målen för trafiksäkerhetsprogrammet görs årligen och redovisas i Tekniska 

förvaltningens verksamhetsberättelse, i LundaMaTs III årsrapport och i den årliga rapporten om 

trafiksäkerhetsläget i kommunen.   
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Bilagor	

1.	Statens	13	delmål	för	det	övergripande	målet	för	trafiksäkerheten	
Statens 13 delmål bedöms ha stor effekt för att uppnå det övergripande målet för trafiksäkerheten. 

Dessa presenteras nedan:  

1. 80 % av trafikarbetet på de statliga vägarna sker inom rådande hastighetsgränser 

2. Hastighetsefterlevnaden på kommunala gator ska ha ökat med 86 % 

3. 99,90 % av trafikarbetet sker med nyktra motorfordonsförare (under 0,2 promille) 

4. Högst 5 % av förarna uppger att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning under senaste 

året 

5. 99 % av förare och passagerare i personbil använder bilbälte 

6. 70 % av cyklisterna använder hjälm 

7. 100 % av nya bilar har högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP 

8. 100 % av nya tunga fordon har nödbromssystem 

9. 75 % av trafikarbetet på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim sker på vägar som är 

mötesseparerade 

10. Andel säkra gång‐, cykel‐ och mopedpassager (GCM) 

a. Säkra korsningar för biltrafik längs med motorfordonsvägnätet 

b. Säkra passager för GCM‐trafik tvärs med motorfordonsvägnätet 

c. Säkra GCM‐stråk längs med fordonsvägnätet 

d. Vinterväghållning av gång och cykelvägnätet 

e. Barmarkshållning (grus, grenar, löv, mm) av gång‐ och cykelvägnätet 

11. Andel säkra korsningar 
12. Tiden från skada till adekvat sjukvård 
13. Ökning av index för svar på attitydfrågor om trafiksäkerhet. 
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2.	Sammanfattning	av	olycksanalysen	för	perioden	2011‐2015	
3730 personer har skadats i trafiken i Lunds kommun under perioden 2011‐2015. 108 person har 

skadats allvarligt och 17 person har dödats i trafiken. Jämförs olycksstatistiken för 2011‐2015 med 

föregående femårsperiod, 2006‐2010, har antalet allvarligt skadade och dödade minskat med cirka 

30 %, men det totala antalet skadade har ökat med 19 %. Ökningen beror på att cyklister och 

fotgängare oftare skadas i singelolyckor.  

Drygt två tredjedelar av olyckorna har inträffat i Lunds tätort. De allvarliga olyckorna sker i något 

högre grad på det övriga vägnätet, oftast det statliga, vilket kan härledas till att hastigheten där är 

hög. 

Dödade Allvarligt skadade Måttligt skadade Lindrigt skadade Totalt

Lund 8 (8) 65 (98) 730 1491 2294 (2045)

Dalby 0 (0) 1 (4) 33 35 69 (64)

Genarp 0 (0) 2 (1) 10 8 2 (22)

Södra Sandby 0 (1) 0 (5) 22 33 55 (87)

Veberöd 0 (0) 1 (2) 23 18 42 (70)

Totalt antal skadade och dödade i tätorterna 8 (9) 69 (110) 818 1585 2480 (2288)

Övriga vägnätet 9 (8) 39 (55) 310 892 1250 (847)

Lunds kommun 17 (17) 108 (165) 1128 2477 3730 (3135)

Skadade och dödade person i trafikolyckor i Lunds kommun 2011‐2015. Siffrorna inom parantes anger antalet dödade och 

skadade under föregående femårsperiod. 

De tre mest olycksdrabbade trafikantslagen är: 

‐ cyklister 

‐ fotgängare 

‐ bilister 

Under den studerade femårsperioden har 1707 cyklister och 1228 fotgängare skadats. I jämförelse 

med föregående mätperiod var antalet skadade cyklister 1181 st., och antalet skadade fotgängare 

759 st. Antalet bilister som skadats mellan 2011‐2015 var 572, vilket är en minskning med 38 % i 

jämförelse med föregående mätperiod. 

De flesta cyklister som skadas är i åldersgruppen 20‐24 år. Nästa två tredjedelar av cyklisterna 

skadades i singelolyckor. Kollisioner mellan cykel och motorfordon inträffar också relativt ofta, det är 

dock inte lika vanligt. Cyklisterna skadas, precis som fotgängarna, framför allt i tätorterna i 

singelolyckor. 

De flesta fotgängare skadas i singelolyckor. Det är främst äldre kvinnor som skadas i den typen av 

olyckor, varav många skadas måttligt eller lindrigt. Halka vid vinterväglag, ojämn beläggning och 

uppstickande stenar anges ofta som orsak till singelolyckorna. Åtta procent av fotgängarna skadas i 

kollision med motorfordon, och tre procent av fotgängarna skadas i kollision med cyklister. Mer än 

hälften av olyckorna, cirka 60 %, sker på gång‐ och cykelbanor. 

73 % av de skadade trafikskadade bilisterna har skadats inom någon av tätorterna. Den vanligaste 

olyckstypen som bilister skadas i, är kollisioner med andra bilister, singelolyckor och därefter 

kollisioner med övriga motorfordon, till exempel lastbilar eller bussar. Den vanligaste typen av 

olyckor när motorfordon kolliderar med andra motorfordon är så kallade upphinnandeolyckor. 
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Vanligast förekommande är upphinnandeolyckor på vägsträcka därefter upphinnandeolyckor i 

cirkulationsplatser. 

Det är viktigt att kartlägga var i gatu‐ och vägnätet trafikanterna råkar ut för trafikolyckor för att 

kunna vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Några olycksdrabbade platser under 2011‐2015 är: 

‐ Bangatan/Lund C 

‐ Mårtenstorget, P‐plats 

‐ Botulfsplatsen 

‐ Stortorget 

‐ Trollebergsvägen/Ringvägen 

‐ Tunavägen/Östra Vallgatan 

‐ Södra Esplanaden/Råbygatan/Östra Vallgatan 

‐ Brunnsgatan/Dalbyvägen. 

 

Dödade Allvarligt skadade Måttligt skadade Lindrigt skadade Totalt

Fotgängare 8 45 548 927 1228

Cyklist 0 49 516 1142 1707

Mopedist 1 2 8 46 57

Motorcyklist 4 3 22 37 66

I personbil 3 6 23 540 572

I lastbil 0 0 9 30 39

I buss 0 1 9 47 57  
Antal skadade och dödade per trafikantslag i Lunds kommun 2011‐2015. 

 

	
 

Cyklister	
Cyklisterna är den mest olycksdrabbade trafikslaget i Lunds kommun. Olyckorna sker framförallt i 

tätorterna, i synnerhet i Lunds stad. Åldersgruppen 20‐24 år är mest skadeutsatt. Det är 

bekymmersamt att antalet skadade cyklister har ökat markant, från 1180 st. föregående 

femårsperiod till 1707 st. under 2011‐2015. Det motsvarar en ökning med 45 %. Det är mängden 



26 
 

måttligt och lindrigt skadade cyklister som står för hela ökningen. Mängden allvarligt skadade 

cyklister ligger på samma nivå. Nästan 70 % av cykelolyckorna är singelolyckor. Denna andel har ökat 

något jämfört med föregående femårsperiod. Olyckorna med allvarlig skada som följd inträffar oftast 

i singelolyckor och antalet, 30 skadade cyklister, är samma som för föregående femårsperiod. Antalet 

cyklister som skadats allvarligt i kollision med motorfordon har ökat något, från 5 till 10 st. 

Det är ovanligt att cyklister skadas i kollision med fotgängare. Ungefär 1 % av de skadade cyklisterna 

har skadats i den typen av olycka. Fördelningen av samtliga skadade på könen är jämn, 51 % av de 

skadade var män och 49 % var kvinnor. 

Cykelhaverier, olämpligt lastad cykel, halka på snö, is eller löst liggande grus, och kollisioner med 

kantstenar anges oftast som orsak till de inträffade singelolyckorna. En analys av platsen för de 

inträffade olyckorna visar att vanligast förekommande platser för dessa typer av olyckor är gång‐ och 

cykelbana, därefter gatu‐ och vägsträcka, och sedan gatu‐ och vägkorsningar. 

 

Fotgängare	
Under 2011‐2015 skadades och dödades totalt 1228 fotgängare i trafikolyckor i Lunds kommun. 

Jämfört med föregående femårsperiod är det en ökning med 468 st., dvs. 62 %. Ökningen antas till 

stor del bero på att polis‐ och sjukhuspersonal blivit bättre på att rapportera in olyckor till STRADA. 

Nästan 90 % av de skadade fotgängarna har skadats inom någon av kommunens tätorter. Lunds stad 

dominerar med 978 st. skadade. Studeras de skadade fotgängarna med avseende på ålder och kön 

visar statistiken att äldre kvinnor är kraftigt överrepresenterade i denna olycksgrupp. Bland 

fotgängare yngre än 45 år är fördelningen av skador mellan män och kvinnor jämn. Denna grupp 

utgör en relativt liten del av det totala antalet skadade fotgängare. Värst utsatt är gruppen 65‐74 år. 

89 % av fotgängarolyckorna är singelolyckor. Den vanligast angivna orsaken till olyckorna är halka på 

halt väglag på grund av snö och is. Ojämnt underlag, det vill säga ojämn beläggning eller 

uppstickande stenar, är näst vanligaste angivna orsak. 60 % av olyckorna inträffar på gång‐ och 

cykelbanor. Det går inte att se några tendenser till att en specifik geografisk plats inom Lunds tätort 

är mer skadedrabbad än någon annan. 

 

Bilister	
Under perioden 2011‐2015 skadades och dödades sammanlagt 584 bilister i trafikolyckor, varav 73 % 

skadades inom någon av kommunens tätorter. Jämfört med föregående mätperiod har antalet 

skadade bilister minskat med 37 %. Antalet dödade bilister har minskat från 8 st. till 3 st., och antalet 

allvarligt skadade har minskat från 29 st. till 6 st. Siffrorna innebär en kraftig minskning av antalet 

dödade och skadade. Ingen självklar förklaring till varför sänkning är så kraftig har hittats. Flest 

olyckor har skett i Lunds tätort. Bland de mindre tätorterna utmärker sig Södra Sandby med betydligt 

fler måttligt och lindrigt skadade (13 st.) än i Dalby (2 st.), Genarp (1 st.) och Veberöd (2 st.). 

Den grupp som är mest skadeutsatt till antal är gruppen män 25‐34 år. Den vanligaste olyckstypen 

som bilister skadas i är kollisioner med andra bilister i så kallade upphinnandeolyckor. 60 % av 

upphinnandeolyckorna inträffade på det statliga vägnätet. I Lunds stad inträffade flest 
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upphinnandeolyckor på vägsträckor på de större infartslederna, exempelvis Fjelievägen, Fasanvägen, 

Malmövägen och på Trollebergsvägen. En analys av vilka typer av platser där olyckorna med bilister 

inträffade visar att de flesta olyckorna inträffat på gatu‐ och vägsträckor, därefter i korsningar, och 

sedan i cirkulationsplatser. 

 

Barn	och	ungdomar	
Bland barn och ungdomar, 0‐17 år, har 399 personer skadats. Av dessa har två personer dödats och 

två personer skadats och övriga har fått måttliga eller lindriga skador. Störst andel barn och 

ungdomar har skadats i singelolyckor när de cyklar. 

I den yngsta åldersgruppen, 0‐6 år, har 30 barn skadats måttligt eller lindrigt. Det är vanligast att barn 

skadas i singelolyckor på cykel, därefter är det vanligast att barn skadas som passagerare i bil. 

Sammanlagt har 199 barn i åldersgruppen 7‐14 år skadats måttligt eller lindrigt. Nära på hälften av de 

barn som skadats har skadats i singelolyckor på cykel. Det går inte att härleda olyckorna till en 

specifik plats, eftersom singelolyckorna med cykel är spridda i gatunätet och gång‐ och 

cykelvägnätet. 

För åldersgruppen 15‐17 år har 170 ungdomar skadats. Av dessa har två ungdomar dödats, två 

skadats allvarligt och övriga har skadats måttligt eller lindrigt i trafikolyckor. De som dödades 

drabbades när de åkte moped eller A‐traktor. 

 

Äldre	
Av det totala antalet personer som skadas i trafikolyckor utgörs ca 20 % av äldre personer. Under 

perioden 2011‐2015 skadades och dödades totalt 785 personer i åldern 65 år och uppåt i 

trafikolyckor i Lunds kommun. Generellt skadas fler kvinnor än män. 

För åldersgruppen 65‐74 år är det vanligast att skadas som fotgängare, främst i singelolyckor. Det 

betyder att personen har snavat, halkat eller fallit utan att någon annan trafikant varit inblandad. 

Majoriteten skadas lindrigt, cirka 5 % av fotgängarna skadas allvarligt. 

Personer över 75 år skadas oftast som fotgängare, därefter som cyklist och bilist, och sist som 

passagerare i buss. Som äldre fotgängare är det vanligast att skadas i singelolyckor. Ungefär dubbelt 

så många kvinnor som män skadas i singelolyckor när de är fotgängare. Även för cyklister är det 

vanligt att skadas i singelolyckor. Få äldre bilister skadas jämfört med andra åldersgruppen, men 

andelen som dödas eller skadas allvarligt är betydligt högre. 
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Olycksdrabbade	korsningar	på	det	kommunala	vägnätet	
Antalet dödade, allvarligt, måttligt och lindrigt skadade i de mest olycksdrabbade korsningarna på 

det kommunala vägnätet 2011‐2015. 

Dödade Allvarligt skadade Måttligt skadade Lindrigt skadade Totalt

1. Bang./Lund C 1 2 20 27 50

2. Mårtenstorget, P‐plats 0 1 14 26 41

3. Botul fsplatsen 1 1 5 10 17

4. Stortoget 0 0 9 17 26

5. Trol lebergsv./Ringv./Fasanv. 0 1 0 13 14

6. Tunav./Ö Val lg. 0 1 4 5 10

7. S Espl/Råbyg./Ö Val lg. 0 1 0 6 7

8. Brunnsg./Dalbyv. 0 0 2 11 13

9. Kung Oskars  v./Entreg./Getingev. 0 0 4 8 12

10. Bredg./S:t Laurenti ig./Al lhegona  kyrk 0 0 3 8 11  
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Olycksdrabbade	gator	på	det	kommunala	vägnätet	2011‐2015	
Antalet dödade, svårt skadade och lindrigt skadade på de mest olycksdrabbade gatorna på det 

kommunala vägnätet 2011‐2015. 

Död Allvarligt skadad Måttligt skadad Lindrigt skadad Totalt

1. Bang. 2 3 23 55 83

2. Tornav. 0 2 12 54 68

3. Getingev. 0 3 13 41 57

4. Kävlingev. 0 3 11 32 46

5. Trollebergsv. 0 0 20 42 62

6. Fjeliev. 0 1 16 38 55

7. St. Söderg. 0 1 27 28 56

8. Svenshögsv.  1 1 10 30 42

9. Malmöv. 0 1 7 35 43

10. Tunav. 0 2 7 19 28  
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3.	Alkohol,	droger	och	trötthet	i	trafiken	
På senare tid har forskning på området visat att trötthet, eller att man somnat vid ratten, är en vanlig 

olycksorsak. Andra orsaker som ökar risken för trafikolyckor är att fordonsförare kör berusade eller 

drogade. Även prat i mobiltelefon och att skicka sms tar fokus från den trafiksituation man är i och 

risken för trafikolyckor ökar. Det finns tekniska hjälpmedel, ISA, alkolås, airbag och bilbälte som ökar 

trafiksäkerheten för de som färdas i motorfordon. Det är upp till den enskilde individen att följa de 

regler som finns och ha ett rätt utrustat fordon. 

Idag görs mer än 13000 bilresor dagligen med berusade förare i Sverige. Var tredje rattfyllerist är 

mellan 18‐24 år (Trafikverket, 2011). 

Årligen stoppas cirka 500 personer av polisen i mellersta Skåne för att de är alkoholpåverkade i 

trafiken. Cirka hälften av dessa stoppas i Lunds kommun. Dessutom tas årligen 250 personer i 

mellersta Skåne för att de är drogpåverkade i trafiken. Mörkertalet är troligen stort då det saknas bra 

teknik för att ta fast drogpåverkade personer. 

Enligt STRADA, har 27 personer skadats i olyckor i Lunds kommun där polisen misstänkt att någon 

varit alkoholpåverkad vid olyckstillfället. Av dessa olyckor har 13 personer skadats på kommunala 

vägar. 

Många olyckor är orsakade av trötthet och en trött förare utgör en hög trafiksäkerhetsrisk. Det kan 

gälla medicinska tillstånd som ger sjuklig trötthet med kronisk risk att somna vid ratten, men framför 

allt gäller det allmän trötthet, något som kan drabba alla. 

Den vanligaste typen av trötthetsolycka är en singelolycka. Det finns inga helt säkra siffror på 

olycksstatistik orsakade av trötthet, men den korrekta siffran ligger betydligt högre än de officiella 

uppskattningar på 1‐3 procent som bygger på polisens värderingar (www.transportstyrelsen.se). 

I ett gemensamt dokument (publicerat år 2000) bedömde de internationellt ledande forskarna inom 

området att så mycket som 15‐30 procent av alla olyckor orsakades av trötthet. Trötthet bedöms 

därmed vara den största enskilda faktorn till att trafikolyckor som skulle kunna undvikas ändå sker 

(www.transportstyrelsen.se). 

Resultat från studier visar att det är unga förare och yrkesförare som löper störst risk att drabbas av 

trötthetsolyckor. Andra faktorer av betydelse är bland annat körning nattetid, körtidens längd, 

vägens karaktär, sjukdomar som ger sömnstörning, sömnapnésyndrom samt bruk av sömnmedel. 

Trötthetsolyckorna är överrepresenterade på vägar med 90 och 110 km i timmen, på motorvägar och 

breda tvåfältsvägar. 

Droger i trafiken är en relativt ny förekomst. Det finns inget bra system för att registrera antalet 

drogpåverkade i trafiken och statistiken är därför undermålig. Ofta är det fler inbrott inblandade än 

droger, och ofta hamnar drogerna som ett sekundärt problem. 

Förekomsten av illegala droger och läkemedel bland förare på väg, var i en VTI‐studie gällande åren 

2006‐2011 i Sverige endast 2,5 %. Förekomsten av alkohol, illegala droger och läkemedel bland 

omkomna förare var 31,2 % (www.vti.se). Vid en jämförelse med andra länder som ingått i ett EU‐

projekt har Sverige högst andel negativa resultat, det vill säga förare helt utan förekomst av alkohol, 

droger eller läkemedel. Detta gäller bland både förare på väg och i trafiken dödade förare. 
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Det är viktigt att påpeka att droger i trafiken är ett växande problem, och ett problem som är större 

än alkohol i trafiken. 

Andra förslag för att minska trötthetsolyckorna är bland annat förändringar av kör‐ och 

arbetstidsregleringar, frästa räfflor i vägkanten samt fler enklare parkeringsplatser 

(www.transportstyrelsen.se). 
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4.	Policy	för	fysiska	trafiksäkerhetsåtgärder	i	Lunds	kommun	
Fastställd av tekniska nämnden 2014‐04‐24. 

Lunds kommun ska: 

‐ kontinuerligt vidta åtgärder på de mest olycksdrabbade platserna för att öka trafiksäkerheten 

‐ arbeta för att minska barriäreffekterna på det kommunala gatunätet 

‐ undersöka och uppmärksamma trafiksäkerhetsbeteende i samband med fysiska åtgärder 

‐ föra en årlig dialog med Trafikverket om vikten av åtgärder på de mest trafikosäkra platserna 

och sträckorna på det statliga vägnätet, samt finna gemensamma åtgärdsförslag, 

finansieringsformer och tidsplaner där det finns ett delat ansvar. 

Åtgärder ska grundas på senast kända kunskaper, olycksstatistik och anpassning till den aktuella 

platsens speciella förutsättningar, t.ex. förekomst av busstrafik, den kulturhistoriska miljön och 

skolvägar. Åtgärder ska genomföras i den omfattning som tilldelade medel tillåter. För att skapa en 

ökad effekt kan åtgärderna kompletteras med beteendepåverkande åtgärder i samband med att de 

fysiska åtgärderna genomförs. 

Åtgärder som vidtas ska grundas på hastighetsklassificeringen, presenterad i tekniska nämnden 

januari 2012. Nämnden beslöt (§ TF 2008/0179) att anta visionen som hastighetsklassificering. 

Visionen för hastighetsklassificeringen ska utgöra ett referensdokument för åtgärder, dvs. ska ses 

som ett långsiktigt inriktningsdokument. 

Uppföljning och utvärdering ska göras av vidtagna åtgärder i den omfattning som tillgängliga resurser 

medger. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2014‐05‐14 att; 

‐ anta trafiksäkerhetspolicy för Lunds kommun med ändringen att under policyns syfte lägga 

till punkten: Trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas proaktivt – riskfyllda platser ska identifieras, 

analyseras och fysiska åtgärder vidtas, innan olyckor inträffar samt 
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Remiss - Trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021 
 
Dnr 17/531  
 
Tekniska nämnden har fattat beslut om att sända ut förslag till 
trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun på remiss. Vi önskar att er 
organisation inkommer med ett yttrande över trafiksäkerhetsprogrammet 
och gärna att ni kommenterar hur ni fortsättningsvis vill och kan delta i 
arbetet med genomförandet av trafiksäkerhetsprogrammet, och hur detta 
kan ske. 
 
Yttrande skickas till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund eller 
till tekniska-forvaltningen@lund.se senast 15:e december 2017. 
 
Frågor om trafiksäkerhetsprogrammet besvaras av undertecknad. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND 
Gatu- och trafikkontoret 
 
Jonas Grahn 
 
Telefon: 046-35 69 83 
E-post: jonas.grahn@lund.se  
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Jonas Grahn 
jonas.grahn@lund.se 
  

Tekniska nämnden 

 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021 

Sammanfattning 
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 
perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 
till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 
visioner i LundaMaTs III. Trafikolycksanalyser visar att den vanligast 
förekommande trafikolyckan i Lund är olyckor där cyklister skadas i 
singelolyckor. Tekniska förvaltningen föreslår att 
trafiksäkerhetsprogrammet sänds ut på remiss. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-01. 
Bilaga 1 – Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-
2021. 

Barnets bästa 
Ett säkert utformat transportsystem är av största vikt för barn med 
anledning av att barns förmåga att uppfatta risker i trafiken inte är fullt 
utvecklad. 

I arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet har barnets bästa beaktats på så 
sätt att särskilda analyser av trafikolyckor där barn varit inblandade har 
genomförts. Utifrån slutsatser från dessa har förslag arbetats fram på hur 
olyckor där barn är inblandade kan förhindras. 

 
Ärendet 

Bakgrund 
Under perioden 2011-2015 skadades 3730 människor i transportsystemet 
i Lunds kommun. Trafiksäkerhetsarbetet syftar till att minska andelen 
resor i transportsystemet som slutar i en trafikolycka, samt att 
miljöanpassa transportsystemet enligt målen angivna i LundaMaTs III. 
Trafiksäkerhetsprogrammet avgör inriktningen för trafiksäkerhetsarbetet. 
Ett nytt trafiksäkerhetsprogram för perioden 2018-2021 presenteras här. 
Det har arbetats fram i syfte att kontinuerligt uppdatera 
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trafiksäkerhetsprogrammet med ny forskning och ny statistik över 
trafiksäkerhetsläget i kommunen. 

Trafiksäkerhetsläget 
Föreslaget trafiksäkerhetsprogram bygger på analyser av statistik rörande 
olyckor som uppkommit i transportsystemet och rapporterats in av polis 
och sjukvård i trafikolycksdatabasen STRADA mellan åren 2011-2015. 

3730 personer har skadats i trafiken i Lunds kommun under perioden 
2011-2015. 108 person har skadats allvarligt och 17 person har dödats i 
trafiken. Jämförs olycksstatistiken för 2011-2015 med föregående 
femårsperiod, 2006-2010, har antalet allvarligt skadade och dödade 
personer minskat med cirka 30 %. Men det totala antalet skadade har 
ökat med 19 %. Ökningen beror på att cyklister och fotgängare oftare 
skadas i singelolyckor jämfört med den föregående femårsperioden.  
 
Den vanligast förekommande trafikolyckan i Lund är en singelolycka där 
en cyklist eller fotgängare skadas på en vägsträcka eller på en gång- och 
cykelbana. Halka på is, grus, eller att trafikanten förlorat balansen på 
grund av ojämnheter i vägbanan, anges oftast som orsak till olyckan. 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram 
Föreslaget till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021 har 
arbetats fram genom analys av olyckor för olika trafikantgrupper. 
Därefter har fokusområden med förslag på åtgärder riktade för varje 
enskild trafikantgrupp arbetats fram. De olika trafikantgrupperna är: 

- cyklister 
- fotgängare 
- bilister och andra motorfordonsförare 
- barn och ungdomar 
- säkertrafikmiljö 
- spårväg 
- funktionsvariation 

Budget 
I nuläget genomförs arbetet för ett mer trafiksäkert transportsystem av 
tjänstemän på Tekniska förvaltningens Gatu- och trafikkontor. För att nå 
de mål som anges behöver resurser tillsättas. 

Samråd och remiss 
Trafiksäkerhetsprogrammet har arbetats fram i samverkan med 
tjänstemän från Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Trafikverket, 
Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret, samt 
Stadsbyggnadskontoret. Tekniska förvaltningen föreslår att 
trafiksäkerhetsprogrammet sänds på remiss till ovan nämnda 
samarbetspartners, samt till Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för 
väg och trafik, Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken, Barn och 
skolförvaltningarna, samt Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun. 
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För att medborgarna i lunds kommun ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter på föreslaget trafiksäkerhetsprogram föreslås att 
trafiksäkerhetsprogrammet kommuniceras via Lunds kommuns hemsida. 

Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att ges en layout inför att 
programmet sänds på remiss.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att sända ut förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun på 

remiss. 
 
 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Per Eneroth 
Gatuchef 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Förvaltningschefen 
Remissinstanser: 

- Polismyndigheten 
- Räddningstjänst Syd 
- Trafikverket 
- Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret 
- Stadsbyggnadskontoret 
- Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för trafik och väg 
- Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken 
- Barn- och skolförvaltningarna 
- Utbildningsförvaltningen 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 202 Förslag till trafiksäkerhetsprogram för 
Lunds kommun 2018-2021

Dnr TN 2017/0531

Sammanfattning
Förslag till ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för 
perioden 2018-2021 har tagits fram. Trafiksäkerhetsprogrammet syftar 
till att uppnå Nollvisionen och att uppfylla kommunens egna mål och 
visioner i LundaMaTs III. Trafikolycksanalyser visar att den vanligast 
förekommande trafikolyckan i Lund är olyckor där cyklister skadas i 
singelolyckor. Tekniska förvaltningen föreslår att trafiksäkerhets- 
programmet sänds ut på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 augusti 2017
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018-2021

Yrkanden
Ordförande Emma Berginger (MP) yrkar, med instämmande av Lena 
Fällström (S) och Johan Nilsson (C), bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande med följande tillägg: att sända ut förslaget till 
trafiksäkerhetsprogram även till Kommunala Funktionshinderrådet.

Marit Stigson (FI) yrkar på återremiss med uppdraget att komplettera 
förslaget till trafiksäkerhetsprogram med könsuppdelad statistik och en 
tydligare genusanalys.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på Marit Stigsons (FI) yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget med fleras 
tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att     sända ut förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun på 

remiss.
 
att     sända ut förslaget till trafiksäkerhetsprogram även till Kommunala 

Funktionshinderrådet.



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna följande: F! instämmer i 
MP:s yrkande att sända förslaget till funktionhinderrådet.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Utbildningsnämnden
Polismyndigheten
Räddningstjänst Syd
Trafikverket
Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för trafik och väg
Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken
Kommunala Funktionshinderrådet



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-18 TN 2017/0686

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-10-18 klockan 17.30–
21.52

Ajournering Klockan 19.20-19.45
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande

Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), tjänstgörande kl. 17.30-21.20 §§ 187-202
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) 
kl. 21.20-21.52 §§ 203-207
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C)
Marit Stigson (FI), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)

Ersättare Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)

Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Sabina Lindell, nämndsekreterare
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Hanna Wennberg, Trivector AB
Emma Lund, Trivector AB
Monica Perez, administratör
Istvan Ulvros (FNL), förtroendevald Lunds kommun

Justerare Lena Fällström (S), med Jens Gynnerstedt (MP) som ersättare

Paragrafer § 187-207

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen den 25 oktober 2017 kl. 09.00, § 196-197 
omedelbart justerade 2017-10-18.
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-18 TN 2017/0686

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-18

Paragrafer § 187-207

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-20

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Sabina Lindell
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Anmälningar om kränkande behandling 
november 2017

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2017-10-20 – 2017-11-20.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, ”Anmälningar om 
kränkande behandling oktober 2017” dnr BSL 2017/0029. 

Barnets bästa
Syftet med redovisningen är att följa skollagen, vilket gynnar barn och 
vuxna i Lunds kommun. Kap 6 skollagen och diskrimineringslagen är till 
för att stärka barns och elevers rättigheter. 

Ärendet
De rödmarkerade har tidigare förekommit i en anmälan till 
huvudmannen. Ärende 2017/0987, 2017/0984, 2017/0985 och 2017/1033 
berör samma händelse. Ärende 2017/1002 och 2017/1003 berör en 
gemensam händelse. Ärende 2017/1010 och 2017/1011 berör en 
gemensam händelse. Ärende 2017/1084 och 2017/1085 berör en 
gemensam händelse.

Skola Åk Dnr.__   Händelse (misstanke om)
Apelskolan 4 BSL 2017/1092 Fysisk kränkn. mellan elever
Apelskolan 3 BSL 2017/1114 Sexuella trak. mellan elever
Apelskolan 2 BSL 2017/1116 Sexuella trak. mellan elever
Backaskolan 2 BSL 2017/1021 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/0987 Elevassistent tagit elev på 
ryggen.
Fågelskolan 4 BSL 2017/0984 Elevassistent tagit elev på 
ryggen.
Fågelskolan 4 BSL 2017/0985 Elevassistent tagit elev på 
ryggen.
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Fågelskolan 4 BSL 2017/1033 Elevassistent tagit elev på 
rumpan.
Fågelskolan 6 BSL 2017/1005 Vikarie tagit elev i örat.
Fågelskolan 4 BSL 2017/0988 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/1002 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/1003 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 6 BSL 2017/1006 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/1008 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/1019 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/1018 Fysisk kränkn. mellan elever
Fäladsgården 6 BSL 2017/1038 Fysisk kränkn. mellan elever 
Fäladsgården 7 BSL 2017/1043 Fysisk kränkn. mellan elever 
Fäladsgården 7 BSL 2017/1041 Sexuella trak. mellan elever 
Fäladsgården 7 BSL 2017/1044 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Fäladsgården 6 BSL 2017/1102 Verbal kränkn. mellan elever
Fäladsgården 7 BSL 2017/1119 Fysisk kränkn. mellan elever
Fäladsskolan 5 BSL 2017/1126 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0993 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0990 Verbal + fysisk kränkn. 
mellan elever  
Gunnesboskolan 4 BSL 2017/1010 Verbal + fysisk kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 4 BSL 2017/1011 Verbal + fysisk kränkn. 
mellan elever 
Gunnesboskolan 2 BSL 2017/1013 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 5 BSL 2017/1014 Verbal + fysisk kränkn. 
mellan elever 
Gunnesboskolan 5 BSL 2017/1015 Verbal + fysisk kränkn. 
mellan elever 
Gunnesboskolan 4 BSL 2017/1050 Fysisk kränkn. mellan elever 
Gunnesboskolan 6 BSL 2017/1123 Fysisk kränkn. mellan elever 
Gunnesboskolan 4 BSL 2017/1124 Fysisk kränkn. mellan elever
Mårtenskolan 2 BSL 2017/1062 Verbal kränkn. mellan elever
Kulparkskolan 2 BSL 2017/1084 Verbal kränkn. mellan elever
Kulparkskolan 2 BSL 2017/1085 Verbal kränkn. mellan elever
Kulparkskolan 2 BSL 2017/1086 Verbal kränkn. mellan elever
Kulparkskolan 2 BSL 2017/1089 Fysisk kränkn. mellan elever
Kulparkskolan 3 BSL 2017/1106 Fysisk kränkn. mellan elever
Vikingaskolan 4 BSL 2017/1070 Lärare slagit elev på armen.
Vårfruskolan 8 BSL 2017/1127 Fysisk kränkn. mellan elever 
Tunaskolan 7 BSL 2017/0989 Fysisk kränkn. mellan elever 
Tunaskolan 8 BSL 2017/1061 Digitala kränkn. mellan 
elever 
Östratornskolan 6 BSL 2017/1069 Verbal kränkn. mellan elever
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, november 2017” till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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