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Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
2. Fastställande av dagordning
3. Förvaltningen informerar:
Det blir ett extra nämndsammanträde den 20 november 2019 kl. 17.00
SESAM kommer och informerar om sin resa till Macau.
Utredning om hemvården, personer med funktionsnedsättning - Utredning och resultat.
Hur nöjda är våra semestervikarier?
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och kvalitetsmätning inom LSS.
Pågående arbete med effektiviseringarna inför 2020.

4. Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation av gruppboende enligt LSS
inom Koggen 1, Lund
Dnr VOO 2017/0540

5. Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation av servicelägenheter enligt
LSS inom Koggen 1, Lund
Dnr VOO 2017/0540

6. SAMRÅD. Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund.
Samrådstid 26 augusti - 25 oktober 2019
Dnr VOO 2019/0373

7. Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan) i Lund, Lunds
kommun - Samrådshandling
Dnr VOO 2019/0403
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8. Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation av boende enligt SoL,
Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan)
Dnr VOO 2019/0403

9. Förslag avgiftsförändringar
Dnr VOO 2019/0443

10. Reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen
Dnr VOO 2019/0455

11. Utdrag ur belastningsregistret inom hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Dnr VOO 2019/0263

12. Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet 2020
Dnr VOO 2019/0448

13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Kurser och konferenser
15. Anmälningar
Dnr VOO 2019/0397

16. Anmälningar - Sekretess
Dnr VOO 2019/0398
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Boende LSS
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2019-10-09
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Linus Telsing
046-3596970

Vård- och omsorgsnämnden

Linus.telsing@lund.se

Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation
av gruppboende enligt LSS inom Koggen 1, Lund
Dnr Voo 2017/0540

Sammanfattning
Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av gruppboende enligt LSS inom Koggen 1, Lund och har
lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska reglera
parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds
kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring
Utdrag ur EVP 2020-2022
Plankarta
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Barnets bästa
Ärendet avser avsiktsförklaring för gruppboende enligt LSS och
bedöms det inte påverka barn.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Att vård- och omsorgsnämnden ger möjlighet att erbjuda moderna
lägenheter i Lund är positivt för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet
Behov
Vård och omsorgsförvaltningen har de senaste åren redovisat ett
ökat behov av LSS-bostäder i vård- och omsorgsnämndens EVP
2020-2022. Den aktuella gruppbostaden på Koggen 1 finns med i
planeringen för att möta upp mot det ökade behovet.

Bakgrund

Lunds Kommuns Fastighets AB har fått en markanvisning för
uppförande av bland annat en gruppbostad enligt LSS inom Koggen
1, Lund. Avsikten är att uppföra en byggnad om 500-600kvm med 6
lägenheter, lokaler och kommunikationsytor.
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-09

Förutsättningar

LKF svarar för planering och projektering i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av
gruppboende enligt LSS. Projekteringen ska tillsvidare följa
förutsättningarna i funktionsprogrammet som tillhandahålls av Vård
och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen kommer att överlämna ett
projektanpassat funktionsprogram avseende gruppbostad enligt LSS
inom Koggen 1, Lund i december 2019.
Avsiktsförklaringen gäller fram tills:
- Programhandlingar av Koggen 1, Lund är färdigställda
- När ett samarbetsavtal har avtalats och undertecknat av båda
parterna.
- När endera av parterna säger upp avtalet.
I det fall parterna inte kommer överens om ett samarbetsavtal och
inget annat avtalats ska kommunen stå för 50% av de upplupna
kostnaderna för programhandlingsprojektering av Koggen 1, Lund.
För att kunna möta de prognostiserade ökande behoven föreslår
därför vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och
omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) avseende gruppbostad enligt
LSS inom Koggen 1, Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut
att

vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB
(LKF) avseende gruppbostad inom Koggen 1, Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Helene Hellström

Linus Telsing
Projektledare
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Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun
för LSS (gruppbostad) inom Koggen 1, Lund.
Mellan Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) (556050-4341), nedan kallat LKF, och
Lunds kommun (212000-1132), nedan kallad kommunen, har följande avsiktsförklaring
upprättats. Avsikten är att reglera parternas förhållande fram tills ett samverkansavtal
mellan Lunds kommun och LKF överenskommes, vilket planeras ske under kvartal 2 eller
3 2020. Avsikten är att parterna då gemensamt ska komma överens om ett
samverkansavtal för en nybyggnad samt nyttjande av LSS-byggnad (gruppbostad) inom
del av fastighet Koggen 1, nedan kallat ”Koggen”.
I denna förklaring företräds kommunen av Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund. Vårdoch omsorgsförvaltningen är hyresgäst och LKF är byggherre och fastighetsägare.
Bakgrund
LKF har erhållit en markanvisning för uppförande av bland annat en gruppbostad i Kv
Koggen 1. Avsikten är att uppföra en byggnad om 500-600kvm med 6 lägenheter, lokaler
för administration och kommunikationsytor. Till grund för projektet är detaljplan 1281KP214 (PÄ 25/2016), Bilaga 1.
Förutsättningar och genomförande
LKF svarar för planering och projektering av projektet i enlighet med Vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av LSS-boende. Projekteringen
skall följa förutsättningarna som tillhandahålls av Vård-och omsorgsförvaltningen.
Lunds kommuns avsikt är att överlämna ett projektanpassat funktionsprogram avseende
LSS inom Koggen 1 till LKF i dec 2019.
Byggnaden ska utformas i samråd mellan parterna. För projektets genomförande skall en
projektgrupp med representanter från kommunen, LKF och arkitekt utses.
Kommunen har en personalreferensgrupp för information och samråd.
Detta avtal gäller för projektering fram till och med färdiga Programhandlingar av Koggen,
därefter skall ett samarbetsavtal överenskommas mellan parterna. I de fall ett
samarbetsavtal inte överenskommes och inget annat avtalats mellan parterna, skall
kommunen stå för 50 % av de upplupna kostnaderna för framtagandet av
programhandlingen för Koggen.
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Programskede
Detalplan laga kraft
Skissarbete arkitekt
Programhandling klar
VoO
Avsiktsförklaring
Samverkansavtal signerat
Hyresavtal och investeringsbeslut

*okt

Förprojektering
Framtagande FFU
Entreprenadupphandling
FFU UT och Anbudutvärdering
Produktion
Detaljprojektering inom TE
Produktion
Inflytt

Lund 2019-

Lund 2019-

Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds kommun genom
Vård- och omsorgsförvaltningen

……………………………………….
Fredrik Millertson VD

…………………………………………
Anna Borgius, Förvaltningsdirektör

……………………………………….
Håkan Nilsson, Fastighetschef

Utdrag ur EVP 2020-2022

Nämndens investeringsbehov för de kommande åren
Lokal- och resursbehov
Enligt prognostiserad befolkningsutveckling utifrån vård- och omsorgsnämndens
målgrupper kommer service- och omvårdnadsbehovet att öka. Förvaltningens planering
omfattar både ökade bostads- och lokalbehov och förändring av bostäder och lokaler
som i dagsläget inte lever upp till godtagbar standard enligt dagens krav.
En väsentlig faktor för att tillgodose vård och omsorgsnämndens/förvaltningens
framtida behov av bostäder och lokaler är att det finns tillgång till byggbara tomter. För
vissa verksamheter kan bostäder och lokaler integreras i andra byggprojekt varför vård
och omsorgsnämnden/förvaltningen måste tillfrågas om behov av lokaler i tidigt
planeringsskede.
Stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet
För åren 2020 till 2024 redovisas behovet av bostäder med särskild service,
volymökningar i daglig verksamhet, korttidsvistelse samt ökade behov av personlig
assistans enligt LSS och Sfb (socialförsäkringsbalken).
Översyn av framtida behov av olika boendeformer inom LSS området kommer att
genomföras under första kvartalet 2019. Översynen inkluderar också behovsanalys
beträffande andra LSS insatser som korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Boende inom LSS
I planeringen av LSS- bostäder för vuxna finns ett riktmärke för utökning med 16 - 20
lägenheter per år i genomsnitt. För år 2020 är planeringen 10 lägenheter i
serviceboende och för år 2021 är planeringen 28 lägenheter. Planeringen därefter är
osäker men arbetet utgår från det nämnda riktmärket.
Tabell 2: Stöd och serviceplan, LSS- verksamhet, tkr löpande priser
Lokaler och resursbehov

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

Behov av externa platser

-8 530

-8 745

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, Hammocken, november 2019 med
helårseffekt 2020

-5 965

-6 110

-6 260

-6 415

-6 575

Serviceboende, 10 lgh, kv Kryptan/S Sandby, oktober 2021
med helårseffekt 2021

-1 990

-8 145

-8 345

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, Sommarlovsparken, juli 2021 med
helårseffekt 2022

-4 375

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, Gränden, juli 2021 med
helårseffekt från 2022

-4 075

-8 345

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, Gränden, juli 2021 med helårseffekt
2022

-4 375

-8 965

-9 195

-9 430

Gruppboende, 6 lgh, Vallkärra, Stångby, oktober 2021 med
helårseffekt 2022

-2 185

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, kv Koggen, oktober 2022 med
helårseffekt 2023

-4 175

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, kv Koggen, oktober 2023 med
helårseffekt 2023

-4 485

-9 195

-9 430

Bostäder med särskilt stöd

Utdrag ur EVP 2020-2022
Lokaler och resursbehov
Gruppboende, 6 lgh, placering ej klar, oktober 2023 med
helårseffekt 2024
Gruppboende, 6 lgh, placering ej klar, juli 2024 med
helårseffekt 2025

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

-2 300

-9 432
-4 715
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Linus Telsing
046-3596970

Vård- och omsorgsnämnden

Linus.telsing@lund.se

Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation
av servicelägenheter enligt LSS inom Koggen 1, Lund
Dnr Voo 2017/0540

Sammanfattning
Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av servicelägenheter enligt LSS inom Koggen 1, Lund och
har lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska
reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan
Lunds kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring
Utdrag ur EVP 2020-2022
Plankarta
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Barnets bästa
Ärendet avser avsiktsförklaring för servicelägenheter enligt LSS och
bedöms inte påverka barn.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Att vård- och omsorgsnämnden ger möjlighet att erbjuda moderna
lägenheter i Lund är positivt för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet
Behov
Vård och omsorgsförvaltningen har de senaste åren redovisat ett
ökat behov av LSS-bostäder i vård- och omsorgsnämndens EVP
2020-2022. De aktuella servicelägenheterna på Koggen 1 finns med i
planeringen för att möta upp mot det ökade behovet.

Bakgrund

Lunds Kommuns Fastighets AB har fått en markanvisning för
uppförande av bland annat servicelägenheter enligt LSS inom
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-09
Koggen 1, Lund. Avsikten är att uppföra en byggnad med 10st
lägenheter samt lokaler och kommunikationsytor.

Förutsättningar

LKF svarar för planering och projektering i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av
gruppboende enligt LSS. Projekteringen ska tillsvidare följa
förutsättningarna i funktionsprogrammet som tillhandahålls av Vård
och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen kommer att överlämna ett
projektanpassat funktionsprogram avseende servicelägenheter
enligt LSS inom Koggen 1, Lund i december 2019.
Avsiktsförklaringen gäller fram tills:
- Programhandlingar av Koggen 1, Lund är färdigställda
- När ett samarbetsavtal har avtalats och undertecknat av båda
parterna.
- När endera av parterna säger upp avtalet.
Om endera parter inte överenskommes och inget annat avtalats ska
kommunen stå för 50% av de upplupna kostnaderna för
programhandlingsprojektering av Koggen 1, Lund.
För att kunna möta de prognostiserade ökande behoven föreslår
därför vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och
omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) avseende servicelägenheter
enligt LSS inom Koggen 1, Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut
att

vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB
(LKF) avseende servicelägenheter inom Koggen 1, Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Helene Hellström

Linus Telsing
Projektledare
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Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun för
servicebostäder inom Koggen 1, Lund.
Mellan Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) (556050-4341), nedan kallat LKF, och
Lunds kommun (212000-1132), nedan kallad kommunen, har följande avsiktsförklaring
upprättats. Avsikten är att reglera parternas förhållande fram tills ett samverkansavtal
mellan Lunds kommun och LKF överenskommes, vilket planeras ske under kvartal 2 eller
3 2020. Avsikten är att parterna då gemensamt ska komma överens om ett
samverkansavtal för en nybyggnad samt nyttjande av servicebostäder inom del av
fastighet Koggen 1, nedan kallat ”Koggen”.
I denna förklaring företräds kommunen av Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund. Vårdoch omsorgsförvaltningen är hyresgäst och LKF är byggherre och fastighetsägare.
Bakgrund
LKF har erhållit en markanvisning för uppförande av bland annat servicelägenheter i Kv
Koggen 1. Avsikten är att uppföra en byggnad med 10 lägenheter, samt lokaler för
administration och gemensamma ytor. Till grund för projektet är detaljplan 1281K-P214
(PÄ 25/2016), Bilaga 1.
Förutsättningar och genomförande
LKF svarar för planering och projektering av projektet i enlighet med Vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av servicebostäder.
Projekteringen skall följa förutsättningarna som tillhandahålls av Vård-och
omsorgsförvaltningen.
Lunds kommuns avsikt är att överlämna ett projektanpassat funktionsprogram avseende
servicebostäder inom Koggen till LKF i dec 2019.
Byggnaden ska utformas i samråd mellan parterna. För projektets genomförande skall en
projektgrupp med representanter från kommunen, LKF och arkitekt utses.
Kommunen har en personalreferensgrupp för information och samråd.
Detta avtal gäller för projektering fram till och med färdiga Programhandlingar av Koggen,
därefter skall ett samarbetsavtal överenskommas mellan parterna. I de fall ett
samarbetsavtal inte överenskommes och inget annat avtalats mellan parterna, skall
kommunen stå för 50 % av de upplupna kostnaderna för framtagandet av
programhandlingen för Koggen.
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Anna Borgius, Förvaltningsdirektör

……………………………………….
Håkan Nilsson, Fastighetschef

Utdrag ur EVP 2020-2022

Nämndens investeringsbehov för de kommande åren
Lokal- och resursbehov
Enligt prognostiserad befolkningsutveckling utifrån vård- och omsorgsnämndens
målgrupper kommer service- och omvårdnadsbehovet att öka. Förvaltningens planering
omfattar både ökade bostads- och lokalbehov och förändring av bostäder och lokaler
som i dagsläget inte lever upp till godtagbar standard enligt dagens krav.
En väsentlig faktor för att tillgodose vård och omsorgsnämndens/förvaltningens
framtida behov av bostäder och lokaler är att det finns tillgång till byggbara tomter. För
vissa verksamheter kan bostäder och lokaler integreras i andra byggprojekt varför vård
och omsorgsnämnden/förvaltningen måste tillfrågas om behov av lokaler i tidigt
planeringsskede.
Stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet
För åren 2020 till 2024 redovisas behovet av bostäder med särskild service,
volymökningar i daglig verksamhet, korttidsvistelse samt ökade behov av personlig
assistans enligt LSS och Sfb (socialförsäkringsbalken).
Översyn av framtida behov av olika boendeformer inom LSS området kommer att
genomföras under första kvartalet 2019. Översynen inkluderar också behovsanalys
beträffande andra LSS insatser som korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Boende inom LSS
I planeringen av LSS- bostäder för vuxna finns ett riktmärke för utökning med 16 - 20
lägenheter per år i genomsnitt. För år 2020 är planeringen 10 lägenheter i
serviceboende och för år 2021 är planeringen 28 lägenheter. Planeringen därefter är
osäker men arbetet utgår från det nämnda riktmärket.
Tabell 2: Stöd och serviceplan, LSS- verksamhet, tkr löpande priser
Lokaler och resursbehov

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

Behov av externa platser

-8 530

-8 745

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, Hammocken, november 2019 med
helårseffekt 2020

-5 965

-6 110

-6 260

-6 415

-6 575

Serviceboende, 10 lgh, kv Kryptan/S Sandby, oktober 2021
med helårseffekt 2021

-1 990

-8 145

-8 345

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, Sommarlovsparken, juli 2021 med
helårseffekt 2022

-4 375

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, Gränden, juli 2021 med
helårseffekt från 2022

-4 075

-8 345

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, Gränden, juli 2021 med helårseffekt
2022

-4 375

-8 965

-9 195

-9 430

Gruppboende, 6 lgh, Vallkärra, Stångby, oktober 2021 med
helårseffekt 2022

-2 185

-8 965

-9 195

-9 430

Serviceboende, 10 lgh, kv Koggen, oktober 2022 med
helårseffekt 2023

-4 175

-8 550

-8 760

Gruppboende, 6 lgh, kv Koggen, oktober 2023 med
helårseffekt 2023

-4 485

-9 195

-9 430

Bostäder med särskilt stöd

Utdrag ur EVP 2020-2022
Lokaler och resursbehov
Gruppboende, 6 lgh, placering ej klar, oktober 2023 med
helårseffekt 2024
Gruppboende, 6 lgh, placering ej klar, juli 2024 med
helårseffekt 2025

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

-2 300

-9 432
-4 715

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Gemensam administration
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Vård- och omsorgsnämnden

046-356451
zenita.back@lund.se

Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra
Lund. Samråd
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har sänt över fördjupning av
översiktsplanen för Källby för samråd. Fördjupningen av
översiktsplanen för Källby i västra Lund handlar om hur Lund bäst
kan dra nytta av en ny pågatågstation vid Klostergården. En ny
järnvägsstation förväntas stå klar 2024. Stationen kommer att bli en
central del i området och i närområdet planeras det bygga bostäder,
service och kontor, idrotts- och rekreations kvalitéer.
Vård- och omsorgsnämnden har behov av särskilt boende för äldre
samt boende för personer med funktionsnedsättning enlig LSS,
gruppbostad och ser gärna att detta planeras in i området.
Kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre personer samt
personer med funktionsnedsättning, ska beaktas i den fortlöpande
processen. Tillgängligheten diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag
FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
MHKB FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
BN Protokollsutdrag 2019-06-18 § 115 FÖP Källby jämte bilagor.
Beslut om samråd
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-09-16

Barnets bästa
I samrådshandlingen ges barnperspektivet i den översiktliga
planeringen. Det är också viktigt att barn- och ungdomar med
funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram och kunna nå sin bostad
och verksamhet, samt möjlighet att delta i verksamheten på lika
villkor som andra barn och ungdomar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

E-post

Box 41
221 00 Lund

Bangatan 10A

046-359 50 00

www.lund.se

vardochomsorg@lund.se
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Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
I samrådshandlingen nämns tillgänglighet och trygghet. För att en
stad ska bli en hållbar stad i alla avseenden måste det samtidigt med
andra hållbarhetskriterier från början finnas med hur man avser att
planera för att människor med olika funktionsnedsättningar – äldre
med ökande funktionsnedsättningar, barn, vuxna i aktiv ålder - från
början blir inkluderade i staden och så att vissa delar blir integrerade
genom specialåtgärder och inte i efterhand.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har sänt över fördjupning av
översiktsplanen för Källby för samråd. Fördjupningen av
översiktsplanen för Källby i västra Lund handlar om hur Lund bäst
kan dra nytta av en ny pågatågstation vid Klostergården. En ny
järnvägsstation förväntas stå klar 2024. Stationen kommer att bli en
central del i området och i närområdet planeras det bygga bostäder,
service och kontor, idrotts- och rekreations kvalitéer.
De fyra viktigaste strategierna för att området ska bli en förtätad,
naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och
besökare är:
-

”Bygg blandad stad utifrån stationen
Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden
Koppla ihop området
Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet”

Det har tagits fram två förtätningsalternativ som är underlag till
diskussion om hur Lund ska bäst nyttja marken. De olika
variationerna visar hur det blir plats för fler bostäder och
verksamheter samtidigt som rekreation är en viktig del i området av
Källby och Klostergården.
Förtätningsalternativen visar att cirka 3000-4000 bostäder inryms.
I förslagsunderlaget finns även en mobilitetskarta som visar hur det
är möjligt att röra sig till, från och inom området.
Vård- och omsorgsförvaltningen har uttryckt tidigare i andra
sammanhang att förvaltningen ser gärna att det byggs ett särskilt
boende för äldre i detta område. Det finns även behov av bostäder
för personer med funktionsnedsättning enligt LSS, i första hand
gruppbostad med sex lägenheter inklusive gemensamhetsutrymmen
och andra hand serviceboende.
Vård- och omsorgsnämnden förutsätter, som i de tidigare
yttrandena, att kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre
personer samt personer med funktionsnedsättning, ska beaktas i den
fortlöpande processen.
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Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

som sitt yttrande översända vård- och
omsorgsförvaltningen svarsskrivelse 2019-09-16

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Stadsbyggnadsnämnden

Zenita Bäck
Lokalplanerare

Fördjupning av översiktsplanen för

Källby i sydvästra Lund
Samrådshandling
2019-05-16

Vision
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra
skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka
stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi
idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen
och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum
som gör skillnad.
Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lämna synpunkter på förslaget

Nu är det dags att lämna synpunkter på detta förslag på fördjupning av
översiktsplanen för Källby. Det måste du göra skriftligt och senast den
25 oktober 2019.

Dina synpunkter lämnar du via websidan lund.se/kallby, skickar med
e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som brev till
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund.
Skriv FÖP Källby i ämnesraden eller på kuvertet.

Det här dokumentet och en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning finns
på lund.se/kallby. Där finns även information om planerade
dialogaktiviteter.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan
för hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är vägledande, till
skillnad från detaljplaner som är juridiskt bindande. I Lunds kommuns
översiktsplan, Kf 2018-10-11, formuleras kommunens långsiktiga viljeinriktning. En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den
kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen, såsom en stadsdel. I en
fördjupning preciseras den kommunomfattande översiktsplanens intentioner eller så föreslås ändringar.

2

INLEDNING

En fördjupning av översiktsplanen upprättas enligt planprocessen som
anges i plan- och bygglagen: samråd – utställning – antagande – laga kraft.

Sammanfattning
2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds
mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads vattendrag.
Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer
utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under
längre tid.
Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena
i den nyligen antagna översiktsplanen. Detta förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett växande, grönare, mer nära och levande Lund.

Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna för att
uppnå detta är:
•
•
•
•

Bygg blandad stad utifrån stationen.

Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
Koppla ihop området.

Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den fortsatta planeringen – hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden, hur nära
man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund
som växer. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som
blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i
området.

Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag till diskussion om
hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir plats för fler bostäder och
verksamheter samtidigt som rekreation är en mycket viktigt del i Källby och västra
Klostergården. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer
att utveckla idrotten – nära stationen eller närmare Höje å, hur utbyggnadsområdet
väster om järnvägen knyter ann till befintlig bebyggelse och hur nära Höje å och
Källby dammar man låter staden komma.
Förtätningsalternativen visar ytor för blandad bebyggelse på 42 respektive 44
hektar som beräknas rymma cirka 3000– 4000 bostäder. Inom utbyggnadsdelen
Källby och västra Klostergården (37–39 hektar) ryms cirka 3000 bostäder. Med en
utbyggnadstakt som samspelar med övriga utbyggnadsområden i Lunds kommun
skulle cirka 2000 bostäder (26 hektar) behövas inom Källby och västra Klostergården fram till 2040.

Som underlag för samrådsdiskussion finns också en mobilitetskarta, som är samma
för båda förtätningsalternativen. Kartan visar hur man kan röra sig till, från och
inom området, där cykel är det prioriterade färdmedlet. Sunnanväg förlängs med
en passage under järnvägen till den västra sidan som är öppen för gång, cykel och
kollektivtrafik. Förslaget visar också en entrégata i Högbovägens förlängning och
möjligt läge för en ny entrégata till området, från väg 108, Staffanstorps kommun
och över Höje å.
Alternativen analyseras i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen där det även
finns specifik data för förutsättningar – ett uppslagsverk för fakta om området.

Om processen

Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området fick
stadsbyggnadskontoret 2014. 2017 beslutade byggnadsnämnden om en inriktning
som innebar att planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs
Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas som blandad
bebyggelse och då nystartade också arbetet med fördjupningen av översiktsplanen
för Källby. Under hösten 2019 är det samråd för detta planförslag. Slutsatserna från
samrådet kommer att ligga till grund för det vidare arbetet i planprocessen.
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Förutsättningar och källförteckning
Se miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

Planhandlingen och miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen har upprättats av strukturavdelningen, Lunds stadsbyggnadskontor i ett
förvaltningsöverskridande samarbete med
strategisk ledningsgrupp, projektledningsgrupp,
arbetsgrupp och specialistteam.
Cecilia Hansson, projektansvarig
Strategisk ledningsgrupp
Carin Hillåker, kommunkontoret
Marcus Horning, stadsbyggnadskontoret
Anita Wallin, tekniska förvaltningen
Björn Berséus, miljöförvaltningen
Urban Olsson, kultur och fritidsförvaltningen

Ledningsgrupp
Cecilia Hansson, strukturavdelningen, SBK
Britt Steiner, samhällsplanering, KK
Tove Möller Andersson, näringsliv och turism, KK
Ole Kasimir, planavdelningen, SBK
Christian Rydén, trafikenheten, SBK
Anita Wallin, mark och exploatering, TF
Karl-Oskar Seth, park och natur, TF
Dan Kanter, fritid, kultur och fritid
Annika Eklund, kultur, kultur och fritid
Arbetsgrupp

Charlotte Hägg Reader, projektledare, SBK
Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, SBK
Ann Jankelius, mobilitetsstrateg, SBK
Wide Persson, illustrationer och layout, SBK
Petra Kling Gutenwik, kommunikatör, SBK
Lena Bengtsson, projektutvecklare Mark och
exploatering, TF

Bidrag till texter: Henrik Borg, stadsantikvarie
(SBK), Magnus Eckeskog, Anna Helgeson och
Janine Österman från Park och Natur (TF), Karin
Larsson, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Diskussioner har hållits med Stefan Andersson
och Rolf Erlandsson (TF) om mark och miljö,
med Åsa Nyberg (SBK), Clara Lundqvist och Maria Carping (TF) om Station Klostergården, med
Maria Carping om mobilitet och exploateringskostnader, med Gustav Svensson, barn- och skolförvaltningen och Henrik Nygren (KK) om skolplanering, med Lisa Gunnefur och Mats Hagberg
(KK) om hälsa och trygghet och med fastighetsägare på verksamhetsområdet angående mobilitet,
risk, buller och kulturmiljö.
KK = kommunkontoret

SBK = stadsbyggnadskontoret
TF tekniska förvaltningen

Tidig dialog har hållits med boende, verksamma
och representanter för föreningsliv och fastighetsägare.
Beställare är byggnadsnämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen.

Foton stadsbyggnadskontoret om ej annat anges.
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Planområde för fördjupning av översiktsplanen för Källby, med stationsläge.

Bakgrund
Avgränsning av planområdet
Planområdet sträcker sig över cirka 400 hektar, från
Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster.
Höje å, som till stora delar även utgör kommungräns
avgränsar området i söder och Stattenavägen och
Trollebergsvägen i norr. Inom området bor idag
cirka 8700 personer.
Fokus för planarbetet ligger på utvecklingen kring
den nya pågatågstationen, Station Klostergården,
hur området kopplar till centrum och till omgivande
stadsdelar samt Höjeådalens utvecklingspotential.
Värpinge by och Sankt Lars ses som målpunkter
inom området. Det pågår detaljplanearbete inom
Sankt Lars.

Källby är namnet på ett område inom en
gammal traktgräns som järnvägen klöv i två delar på
1880-talet. Målet är att utvecklingen kring stationen
ska väva ihop de två sidorna om spåret igen.
Idag utgör järnvägen gräns mellan stadsdelarna
Väster och Klostergården. I planhandlingen
benämns utbyggnadsområdet väster om järnvägen för Källby och utbyggnadsområdena öster om
järnvägen för västra Klostergården samt förtätning
utmed Sunnanväg och Stattenavägen.

Källby
västra Klostergården

Dagens stadsdelsgränser och marking av delområden inom
planområdet.

BAKGRUND
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Politiska beslut
2014-03-20 beslutade byggnadsnämnden att ge
uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att ta fram ett
förslag till fördjupning av översiktsplan för sydvästra Lund. Fördjupningen ska ge en helhetsbild
över framtida utvecklingsmöjligheter i den delen av
Lund, definiera en vision för stadsdelen och
konkretisera strategier för att uppnå visionen.
Inom ramen för arbetet definieras ett stationsläge
och en etappvis utbyggnad sätts i relation till övrig
utbyggnad i Lunds kommun.

Beslut om inriktning

2017-02-16 beslutade byggnadsnämnden om förslag till inriktning för det fortsatta arbetet:
• Det fortsatta arbetet ska utgå från att
reningsverket flyttar från området.

• I det fortsatta arbetet ska möjligheten för flytt
alternativt nedgrävning av kraftledningen
undersökas.
• Målbilden och ambitionsnivån för stationsområdet ska tas fram i nära dialog med
fastighetsägare, boende och föreningslivet.

• Kommunen ska vara proaktiv och säkerställa
att målbilden genomförs genom att initiera
och/eller stödja strategiska projekt som driver
utvecklingen i önskad riktning.
• Ett samarbete med Staffanstorps kommun
kring en gemensam långsiktig målbild för Höje
å rummet och stationsområdet ska påbörjas.

Staffanstorp

Lunds och Staffanstorps kommuners politiker och
tjänstepersoner har under 2017 och 2018 i en serie
workshopar arbetat fram en gemensam målbild och
strukturbild för Höje å området samt definierat
viktiga samverkansfrågor.
Målbild

”Höjeå stationsområde – en förtätad, naturnära och
historisk livsmiljö för boende, verksamma och
besökare.”
Samverkansfrågor
• Konsekvenser av utbyggnaden av järnvägen
(buller med mera).
• Kraftledningen (flytt/nedgrävning).
• Reningsverket (flytt)

• Vägfrågor (anslutningar väg 108 med mera).

Ytterligare samverkansfrågor som har diskuterats
är: Höje å och naturvärden, befintliga verksamheter,
rekreation och idrott, vatten och avlopp, kollektivtrafik, kommunal service, etappindelning och
kommersiell service.
Kulturmiljöintressen behöver också diskuteras
speciellt med hänsyn till Sankt Lars och Höjeådalen.

• Samspelet mellan ett grönt och blått stadsnära
rekreationsområde och det gröna i en urban
miljö ska vara en viktig del i målbilden.
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby visar
hur politiskt förankrade strategier och ställningstaganden i översiktsplanenen för Lunds kommun
(Kf 2018-10-11) konkretiseras inom området.

Målet är att fördjupningen av översiktsplanen ska
utgöra ett planeringsunderlag som visar hur olika
planeringsfrågeställningar är beroende av och förstärker varandra. Fördjupningen ska visa målbilder
för Källby i olika etapper med förankring i stationsutveckling 2024, reningsverkets flytt 2028, industriverksamheters flytt från Lyckebacken samt kopplat
till övriga utvecklingsområden i kommunen fram till
2040.

Fördjupningen visar hur området långsiktigt ska
utvecklas, förvaltas, skyddas och nyttjas samt hur
olika intressen ska prioriteras. Fördjupningen ska
också förstärka och konkretisera kommunens vision
och underbygga en attraktiv identitet för Källby.
Station Klostergården och Höjeåområdet och dess
potential för stadsutveckling respektive utveckling
av rekreation, flora och fauna samt etapptänk för
genomförande ligger i fokus.
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som är �llgängliga från bägge
kommuner, zonen innehåller också en ny
avfart från väg 108 in �ll sta�onsområdet.
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Riksintresse
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friluftsliv

Strukturbild för Höje å området, workshopserie 2017-2018.
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Stadsutvecklingsstråk

Blandad
bebyggelse,
Utbyggnad
efter
2040

Befintlig

Stadsutvecklingsstråk
Utbyggnad efter 2040

Lunds kommuns översiktsplan

Lunds kommuns översiktsplan (KF 2018-10-11) anger inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Inom planområdet visas
blandad bebyggelse, avgränsad av Maskinvägen, kraftledningen, en bit söder om Höjeåvägen, Västanväg och
Nordanväg. Grönområdena och åkermarken väster
om ny blandad bebyggelse, visas som utbyggnad efter
2040. Blågröna huvudstråk visas som ett nätverk som
kopplar ihop området med sin omgivning. För infrastruktursatsningar visas stationsläge, en förlängning
av Åkerlund & Rausingsväg till väg 108, en passage
under järnvägen i Sunnanvägs förlängning samt
stadsutvecklingsstråk utmed Sunnanväg.
Översiktsplanen fastställer mål för Det växande Lund,
Det gröna Lund och Det levande och nära Lund. Fördjupningen har tagit avstamp i dessa målformuleringar för Det växande Källby, Det gröna och blå Källby, Det
levande och stationsnära Källby.

Tillväxttakt

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen som möjliggör 26 000 nya bostäder
i Lunds kommun till 2040, med en utbyggnadstakt
om 1200 bostäder/år. Av dessa ska två tredjedelar
möjliggöras i staden Lund, det vill säga 17 500 nya
bostäder i Lunds stad till 2040 med en utbyggnadstakt om cirka 800 bostäder/år. Brunnshög och Kunskapsstråkets utbyggnadstakt är satt till 300–400
bostäder/år. Mellan utbyggnadsområdena Västerbro,
Källby, samt övriga projekt inom Lunds stad ska 400–
500 bostäder per år fördelas.

Utdrag ur Lunds kommuns översiktsplan (KF 2018-10-11).

Lunds kommun:
1200 bostäder per år

Brunnshög och
Kunskapsstråket:
300–400

Tätorter och
landsbygd:
400

Källby, Västerbro, Södra
Råbylund, Söderport, Stenkrossen & övriga projekt i
staden:
400–500

Fördelning av utbyggnader av bostäder per år inom Lunds kommun.

BAKGRUND
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Samrådsförslag
Under samrådet vill vi skapa en förståelse för områdets komplexitet och utifrån
det diskutera var man ska bygga, var man ska utveckla grönska och var man vill
utveckla idrott. Två platser är de allra viktigaste utifrån det resonemanget:
• Området runt Station Klostergården, med en ny pågatågstation som invigs
2024.
• Området vid Höje å – Lunds stads vattendrag.

Slutsatserna från samrådet kommer att ligga till grund för det gestaltningsförslag
som ska tas fram i nästa skede i planarbetet, inför utställningshandlingen.

Som underlag för diskussionen visar vi två förtätningsalternativ, en mobilitetskarta
och strategier för ”Det växande Källby”, ”Det gröna & blå Källby” och ”Det levande
& stationsnära Källby”. Förtätningsalternativen analyseras jämte ett nollalternativ
i en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning. I denna finns också specifik data för
förutsättningar – ett uppslagsverk för fakta om området.
Fokus under arbetet med denna samrådshandling har varit att analysera och utreda ett antal frågor som är avgörande för att komma vidare i gestaltningsarbetet
och för etappindelning:

• Hur rör man sig till, från och igenom området?

• Hur nära järnvägen kan man bygga i förhållande till risk och buller?

• Hur ser behovet av ytor för idrott och rekreation ut i en växande stad?
• Hur stor del av kommunens bostadsutbyggnad ska Källby och västra
Klostergården stå för inom planperioden?

• Hur ser förutsättningarna ut för Källby dammar efter reningsverkets flytt?

Planprocessen

Samrådsförslaget skickas ut till kommunens förvaltningar, myndigheter och allmänhet för att hämta in synpunkter och information från olika gruppers
intresseområden. Alla synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter avvägs olika intressen och ett mer detaljerat förslag tas fram
där kvartersstruktur och olika funktioners placering visas i en utställningshandling. Utställningshandlingen skickas ut för att inhämta synpunkter på samma
sätt som samrådshandlingen. Synpunkter sammanställs och kommenteras i ett
särskilt utlåtande.
En antagandehandling tas därefter fram för att godkännas av byggnadsnämnden
och antas av kommunfullmäktige.

2018
Arbete
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2020

2019

SAMRÅDSFÖRSLAG

Tidig
dialog

Samråd

Tid för synpunkter

2021
Arbete

Utställning

Tid för synpunkter

Godkänd &
antagen plan

Lund C

Kra�ledningens koncession
har gå� ut

Reningsverket ﬂy�ar 2028,
skyddsavståndet avlägsnas och
Källby dammar omvandlas

Målpunkter för idro�

4 - spår och ny
pågatågsta�on 2024
poten�al
buller och risk

400 m

Höje å, Lunds stadsnära
rekrea�onsområde
Staﬀanstorps kommun

Förutsättningar inom planområdet som påverkar utbyggnadsriktning och takt.

Förtätning i pågatågstationsläge

Huvudfrågan är hur Lund bäst kan dra nytta av ett nytt pågatågstationsläge i
Källby. Förtätningsalternativen visar på olika prioritering av hur marken används.
Var ska man bygga och var ska man inte bygga? Var ska man utveckla grönyta och
var ska man integrera grönyta inom blandstaden?
Likt översiktsplanen visar fördjupningens båda alternativ grönyta utmed Höje å
och blandad bebyggelse på marken som idag har verksamheter väster om järnvägen. Sunnanväg förlängs med en passage under järnvägen till den västra sidan
och är öppen för gång, cykel och kollektivtrafik.

Fördjupningen visar vidare att en ny väg, från Staffanstorp och väg 108 och över
Höje å kan, om och när den i så fall blir aktuell, utformas som entrégata till området
och inte för genomfart till Lunds centrum. Källby kan kopplas mot Trollebergsvägen via Högbovägen. Verksamheter, service, kontor eller idrott visas som en
buffertzon mellan järnvägen och de bostadskvarter som finns bakom. Längs
Sunnanväg förtätas på befintliga parkeringsytor.
Den övergripande mobilitetsstrukturen är den samma i båda alternativen och
beskrivs på mobilitetskartan sidan 32. Den visar gång- och cykelkopplingar, bussgator, mobilitetshus och ett snabbcykelstråk till Malmö.

Skillnaden mellan de två förtätningsalternativen är hur stadsutveckling eller utveckling av rekreation och idrott ska ta plats på de kommunala markområdena −
reningsverkets tomt, marken med koloniträdgårdar utmed Maskinvägen och marken med idrottsplaner öster om järnvägen. Mellan alternativen skiljer det endast
1,7 hektar i utbyggnadsytor för blandad bebyggelse.

Förtätningsalternativen bedöms i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen jämte
ett nollalternativ.

SAMRÅDSFÖRSLAG
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Markanvändning
Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag för diskussion om hur Lund
ska välja att bäst nyttja marken. De delar som är gemensamma för alternativen redovisas
på föregående sida. Här förtydligas skillnaderna mellan alternativen.

ca 6,0 Ha

Ca 0,4 Ha
Ca 0,8 Ha

Ca 2,7 Ha

Förtätningsalterna�v 1
Ca 2,1Ha

Planområde avgränsning
Ca 25,4 Ha

Fyrspårig järnväg

Ca 0,5 Ha

Sta�on Klostergården, pla�ormar med entréer
Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög
Ca 8,2 Ha

Blandad bebyggelse, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse, större andel verksamhet/service

ca 3,9Ca
Ha1,4 Ha

Blandad bebyggelse, plats för föreningsliv i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor

Ca 4,1 Ha

400 m

Ca 0,3 Ha
Ca 0,3 Ha

PS

Idro� och fri�dsytor, ny
Grönområde beﬁntligt
Ca 4,3 Ha

Grönområde, ny
Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling
Ersä�ningsytor för koloniträdgårdar, princip
Gatukoppling, ny
Snabbcykelstråk, ny
Grönstråk, ny

PS

Källby pumpsta�on ny, i grönyta
St Lars begravningsplats
Ytor där markanvändning skiljer sig åt
mellan förslagen

0

250

500
meter

Faktaruta
Ny blandad bebyggelse totalt 42 hektar
75% 315 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 105 000 kvm verksamheter/service
Källby och västra Klostergården 36,9 hektar
Sunnanväg 4,3 hektar
Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 8,2 hektar
Omvandlade idro� och fri�dsytor 2,5 hektar
Planområdet sträcker sig över 400 hektar var av beﬁntliga grönområden
om 96 hektar. Inom planområdet bor cirka 8700 invånare.

10

MARKANVÄNDNING

Förtätningsalternativ 1

• Förtätning på del av fotbollsplanerna längs Västanväg,
idrottsplaner byggs om och fungerar som buffert mot
buller längs järnvägen. Motsvarande yta för idrott som i
dag men i en annan struktur.
• Koloniträdgårdarna längs Maskinvägen omvandlas till
blandad bebyggelse.
• Koloniträdgårdarna får nytt läge på jordbruksmarken
kring Värpinge.
• Reningsverkets ytor utvecklas till grönområde och en
bred rekreationszon skapas utmed dammarna.

ca 6,0 Ha

Förtätningsalterna�v 2
Planområde avgränsning

Ca 25,4

Fyrspårig järnväg

Ca 0,5 Ha

Sta�on Klostergården, pla�ormar med entréer
Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög

Ca
6,9
Ha
12,5
CaCa11,5
HaHa

Blandad bebyggelse, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse, större andel verksamhet/service

Ca 6,3 Ha

Blandad bebyggelse, idro�sanläggning i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor

400 m

Ca 0,3 Ha
Ca 0,3 Ha

PS

Idro� och fri�dsytor, ny
Grönområde beﬁntligt
Ca 4,3 Ha

Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling
Gatukoppling, ny
Snabbcykelstråk, ny
Grönstråk, ny

PS

Källby pumpsta�on ny, i grönyta
St Lars begravningsplats
Ytor där markanvändning skiljer sig åt
mellan förslagen

0

250

500
meter

Faktaruta
Ny blandad bebyggelse totalt 44 hektar
75% 330 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 110 000 kvm verksamheter/service
Källby och västra Klostergården 38,6 hektar
Sunnanväg 4,3 hektar
Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 0 hektar
Fly�ade idro� och fri�dsytor 2,5 hektar
Planområdet sträcker sig över 400 hektar var av beﬁntliga grönområden
om 96 hektar. Inom planområdet bor cirka 8700 invånare.

Förtätningsalternativ 2

• Blandad bebyggelse ut med järnvägens östra sida med
verksamheter, service, kontor som buffert mot buller för
bakomliggande bostadskvarter.
• Koloniträdgårdarna bevaras utmed Maskinvägen, norr
om Källby utbyggnadsområde.
• Reningsverkets ytor utvecklas som en del av blandstaden och sträcker sig ner i ådalen.
• I södra delen av reningsverkets tomt placeras de
idrottsytor som flyttas från Västanväg.

MARKANVÄNDNING
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Mål och strategier
Nedan presenteras mål och strategier för Det växande Källby, Det gröna och
blå Källby och Det levande och stationsnära Källby.

Mål

Strategier

DET VÄXANDE KÄLLBY

Bostäder och service för en
växande befolkning

•

•

•

I Källby och västra Klostergården ska cirka
2 000–3 000 bostäder möjliggöras fram till
2040 där bostadsutbudet ska möta både
dagens och framtidens
befolknings behov och önskemål.

I Källby ska stadsutvecklingen vara hållbar.
Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurs effektiv
bebyggelsestruktur där
jordbruks- och naturmarken så långt som
möjligt bevaras.

Källby ska dra nytta av sitt stationsnära läge och den attraktivitet som det kan
innebära för näringsliv och andra funktioner.

DET GRÖNA OCH
BLÅ KÄLLBY
•
•
•

I Källby ska det gå snabbast att färdas
hållbart.

I Källby ska den högkvalitativa blågröna
infrastrukturen avseende rekreativa och
ekologiska värden öka.
Källby ska vara en klimatneutral och
resurseffektiv stadsdel till 2040.

►► Bygg blandad stad utifrån stationen

►► Flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
►► Skapa goda ljudmiljöer

Utbyggnadsinriktning –
förtätning och hushållning med naturmark
►► Satsa på stadsutveckling i stråk

►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och friytor
►► Skapa plats för stadsnära odling

Hållbar mobilitet
►► Koppla ihop området

►► Prioritera cykeln som färdmedel

►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet
►► Främja hållbar bilanvändning

En stärkt grön infrastruktur

►► Utveckla och priorietera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden

►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området struktur och grönska
►► Omvandla Källby dammar med dagvatten

Minskat klimatavtryck

►► Nyttja fjärrvärme och solenergi

DET LEVANDE OCH
STATIONSNÄRA KÄLLBY
•
•

•

Källby ska bli Lunds och regionens
mötesplats för idrott och rekreation.

Källby ska erbjuda en attraktiv helhet där
alla kan känna tillhörighet, delaktighet och en stolthet över att bo, arbeta
och besöka.

I Källby ska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena värnas och utvecklas,
samtidigt som nya skapas för att stärka
identiteten.

En stärkt social hållbarhet
►► Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet
►► Länka samman de östra och västra stadsdelarna

Arkitektur, kulturmiljö och identitet
►► Synliggör fornminnen och arkitekturhistoria

MÅL OCH STRATEGIER
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MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE LUND

Det växande Källby
Källby och västra Klostergården ska växa och utvecklas över tid och förhålla sig till att
station Klostergården öppnar, reningsverket och stora verksamheter flyttar och förhoppningsvis dras också kraftledningen om. Platsens nya förutsättningar väcker frågor om hur
man på bästa sätt ska nyttja området, blanda olika funktioner och i vilken takt området ska
växa.
Station Klostergården blir en entré inte bara till Klostergården och Källby utan även till
Höje å friluftsområde, Arenan, Källbybadet och de aktiviteter som tar plats invid stationen.
Att flytta koloniträdgårdarna från ett stationsnära läge till naturskönt område i den nya
utkanten av staden är en möjlighet.

Mål för det växande Källby
•

•

•

I Källby och västra Klostergården ska cirka 2 000–3 000 bostäder möjliggöras fram
till 2040 där bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens befolknings behov
och önskemål.
I Källby ska stadsutvecklingen vara hållbar. Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där jordbruksmarken
så långt som möjligt bevaras.
Källby ska dra nytta av sitt stationsnära läge och den attraktivitet som det kan innebära för näringsliv och andra funktioner.

Strategier
Bostäder och service för en växande befolkning
►► Bygg blandad stad utifrån stationen
►► Flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
►► Skapa goda ljudmiljöer
Utbyggnadsinriktning – förtätning och hushållning med naturmark
►► Satsa på stadsutveckling i stråk
►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och friytor
►► Skapa plats för stadsnära odling

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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STRATEGIER FÖR: BOSTÄDER FÖR EN VÄXANDE BEFOLKNING

►►Bygg blandad stad utifrån
stationen
Översiktsplanen säger
”Att blanda olika bostadstyper, arbetsplatser, kultur och
andra samhällsfunktioner genom förtätning i ett och
samma område kan skapa mer livskraftiga offentliga rum,
en trygghet och sammanhållning samt stärkta möjligheter till möten.”
Blandstad i tyska Freiburg.

Lund ska växa genom förtätning i kollektivtrafiknära
lägen och genom att hushålla med mark och naturresurser. Tillväxt mäts ofta i antal bostäder men en
stad behöver också arbetsplatser, service och ytor
för fritid och rekreation. En ny pågatågstation bildar
en ny entréplats till Lund där en stadsdel med blandade funktioner kan växa fram över tid.
Idag är området uppdelat i olika funktioner. Renodlade boendekvarter på Klostergården är avskilda
från arbetsplatser, som är koncentrerade till verksamhetsområdet på Lyckebacken, Sankt Lars och
Klostergården centrum. Det medför att områdena
är “släckta” på kvällar och helger vilket gör att vissa
stråk upplevs som otrygga i dessa områden. Nattoch dagkartor visar tydligt var det finns aktivitet på
dagen och var det inte finns aktivitet på dagen och
motsvarande var det vistas människor på natten och
var det är tomt på folk. Kartorna visar en jämnare
färgfördelning i områden där det finns både dagoch nattbefolkning.

Dagbefolkning inom planområdet 2013.

Att bygga blandad stad

Att bygga blandad stad medför att fördelningen av
aktiviteter som tar plats i staden blandas och integreras. Att det lyser i några fönster i varje kvarter
mellan klockan 06–24 och att människor har olika
anledningar att röra sig i de gemensamma gaturummen olika tider på dygnet och veckan ger en
trygg stad. Avstånden blir kortare till kollektivtrafik,
arbete, skola och service och fler människor får förutsättningar för ett lättare vardagsliv där tid frigörs.

16

Nattbefolkning inom planområdet 2013.
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ca 6,0 Ha

Fördelning av verksamheter, service, idrott
och boende

Stationsnära läge räknas vara en zon på 400 meter
från en station. Denna zon är extra attraktiv för
funktioner som har flera besökare som drar nytta av
änsning, befolking inom : 8683
ett stationsnära läge till exempel arbetsplatser, gymår
nasieskola, handel och fritidsaktiviteter. En mix av
den
bostäder behövs för en blandad levande stad.

rta 2040 Alterna�v 1

d Lyckebackens gravhög

Inom 400 meter från Station Klostergården föreslås
se ny, innehåller bostäder,
eter och grönytor det finnas plats för mer verksamheter, service och
se ny, större andel verksamfunktioner som lockar många personer och flera

ca 3,9 Ha
400 m

målgrupper. Kring Station Klostergården uppmuntras idrottsfunktioner, dagligvaruhandel, gymnasieskola, kultur, kontor, småföretag, stadsintegrerad
åde, innehåller bostäder,
eter och grönytor tillverkning, gärna i delar av Åkerlund
ca 6,0och
Ha Rausings
gamla lokaler. Inom 80 meter från järnvägen företor, ny
slås inte några bostäder på grund av buller.

se ny, plats för föreningsliv i

PS

Förtätningsalternativ 1

ntligt

Området kommer att utvecklas över tid och ytor
för kommande näringslivs- och servicebehov kan
ig, möjlighet för odling
behöva temporära funktioner i en mellantid. Efter
koloniträdgårdar 80-meterszonen ökar andelen bostäder och utanför
400-meterszonen föreslås bostäder och förskola/
skola samt
skarta 2040 Alterna�v
2 specifika attraktioner med koppling till
rekreation.

vgränsning, befolking inom : 8683
n ny, i grönyta
väg

Blanda upplåtelseformer

Blandade upplåtelseformer av äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter eftersträvas på båda
med Lyckebackens gravhög
sidor om järnvägen. Ett sätt kan vara tredimenggelse ny, innehåler bostäder,
sionell fastighetsindelning där några våningar kan
amheter och grönytor
vara
ägda av ett hyresbolag och andra vara bostadsggelse ny, större andel
verksamrättsförening eller äganderätt för boende eller verkggelse ny, idro�sanläggning
i
samhet.

rgården
se ny ca 54 Ha

mråde, innehåller bostäder,
0,5
mheter och grönytor

1 Kilometer
Nyttja bullerstörda
ytor

Bullerstörda ytor kan nyttjas för stadsintegrerat
näringsliv, verksamheter, service och idrott.
ﬁntlig, möjlighet för odling

Ca 11,5 Ha

400 m

PS

Förtätningsalternativ 2

beﬁntligt

Markanvändning

a�on ny, i grönyta

gelse ny ca 61 Ha

Förtätningsalternativen visar ytor för blandstad,
grönyta och yta för idrott. Blandstad innebär stadsinnehåll; bostäder, service, verksamheter, platser,
torg och integrerad grönyta. Kartan visar en
precisering av en större andel verksamheter närmast stationen och plats för föreningsliv i bottenplan utmed Västanväg, aktivitetsstråket mellan
Arenan och Källbybadet. I alternativ 1 finns ytor för
idrott utmed järnvägen. I alternativ 2 finns verksamheter på bägge sidor om spåren.

Inom 400 meter från stationen finns en ökad andel funktioner som kan dra
nytta av ett stationsnära läge.

Ca 11,5 Ha

Vidare arbete
0,5

Ta fram en marknadsanalys för att identifiera behov
1 Kilometer
av funktioner som
kan dra nytta av ett stationsnära
läge och samtidigt fungera i en bullerstörd zon och
med bostäder, till exempel idrott, service, tillverkning, kontor.

Bollspel på korpenplanerna mellan Station Klostergården och Västanväg.
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►►Flytta eller respektera
riskfyllda verksamheter
Översiktsplanen säger
”I kommunens planering är det viktigt att ta hänsyn till störande, farliga och miljöfarliga verksamheter för att minska
skador utifall att en olycka skulle ske.”

En luftburen kraftledning sträcker sig idag genom området i nord sydlig riktning.

Inom planområdet finns en rad riskfyllda verksamheter som reningsverk, kraftledning, farligt gods på
järnväg och befintliga verksamheter. Dessa påverkar
hur och när utbyggnad kan ske.

Påverkan på etapputveckling inom
området
Reningsverket

Reningsverket beräknas nå sin kapacitet enligt
gällande tillstånd 2023 och därför arbetar VA SYD
med åtgärdsförslag. Se Strategi: Omvandling av
Källby dammar med dagvatten.

När reningsverket flyttar behöver en ny pumpstation
anläggas i Källby liksom förbindelseledningar till
Sjölunda i Malmö eller en ledning med fall borras.
En pumpstation behöver byggas när reningsverket fortfarande är i drift. Området för pumpstation kommer att innehålla ett underjordiskt magasin för utjämning och en kontorsbyggnad.
Riskavstånd mellan pumpstation och bostäder är
cirka 50 meter. Pumpstationen föreslås placeras utmed järnvägen och integreras i grönområdet där VA
SYD ser möjligheter att på platsen också ha pedagogisk verksamhet och utställning.
Dagens reningsverk har ett riskavstånd till omgivande bebyggelse på grund av lukt. En viss lukt drabbar redan befintlig bebyggelse enligt Luktutredning
Källby Avloppsreningsverk, Lund, ÅF, 2018-01-11.
Utifrån att det inte finns kända problem med lukt
idag föreslås att en lukt i det lägre spannet motsvarande måttlig lukt kan accepteras vid nybyggnation.
Det innebär att norra delen av västra Klostergården
kan byggas utan åtgärder med reningsverket kvar.
För att utveckla bostäder på verksamhetsområdet,
innan reningsverket flyttar, krävs vidare studier och
åtgärder.

130 kV Kraftledning
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Genom planområdets västra del sträcker sig en dubbel 130 kV kraftledning som tillhör E.ON Elnät. Kraftledningar ger upphov till elektromagnetiska fält och
det innebär att ett skyddsavstånd behöver hållas till
ny bebyggelse. E.ON:s nätkoncession för kraft-

ledningen har gått ut och det pågår en process för
förnyad nätkoncession med förnyat tillstånd för
kraftledningen som sträcker sig från Sege till Barsebäck. Lunds kommun verkar för att ledningen ska
grävas ner eller läggas om längs en sträckning förbi
Lund.

Lunds kommun utgår från försiktighetsprincipen
avseende elektromagnetiska fält från kraftledningar och fastställer i översiktsplanen 0,2 mikroTesla
som riktvärde för stadigvarande exponering vid en
regional kraftledning, vilket är fallet här. För en 130
kV luftledning har magnetfältet minskat till 0,2 mikroTesla på ett avstånd om cirka 30–40 meter som
schablonvärde. För utveckling av området i närheten
av kraftledningen innan den flyttas ska ett skyddsområde om 30–40 meter upprätthållas.

Järnvägen

Järnvägen har ett riskavstånd som beror på olycksrisker till följd av urspårning och olyckor med farligt
gods som transporteras på järnvägen. En riskutredning har tagits fram som visar på hur nära järnvägen
olika funktioner kan tillåtas, Riskutredning avseende
närhet till Södra stambanan, BRIAB, 2017-12-18.
Riskutredningen visar att risken blir tillfredställande
låg med skyddsavstånd om 20 meter från närmsta
plattformskant och 35 meter från närmaste spårkant.
Verksamhet som enligt riskutredningen kan finnas
inom angivna avstånd innefattar bostäder i flerbostadshus, kontor i flera plan inklusive hotell och tät
centrumbebyggelse.
Riskutredningens beräkningar baseras på prognoser
för antal godståg per dygn på Södra stambanan.
I ovan utredning har en prognos från Trafikverket
från 2017 använts som visar på 66 godståg/dygn år
2040. Trafikverkets senaste revidering (2018-11-15)
anger 59 godståg genom Lund år 2040. I Lunds kommuns riktlinjer från 2015 Bebyggelseplanering och
farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för transport av farligt
gods anges ett riskavstånd om 50 meter från Södra
stambanan. Det avståndet är beräknat på en trafikprognos från 2001 som anger antalet godståg till 90
per dygn. Antalet godståg per dygn påverkar risk-
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beräkningen och förklarar skillnaden i avstånd mellan riskutredning och riktlinjerna. I översiktsplanen
anges att i stationsnära lägen kan känslig bebyggelse
som bostäder behöva lokaliseras på ett avstånd kortare än 50 meter från järnvägen, då ska en särskild
riskanalys och åtgärder vidtas.

3

Känslig verksamhet som vård och skola där bör placeras minst 150 meter från spåren. För all byggnation inom 150 meter från järnvägen krävs åtgärder
för att minska konsekvenserna av utsläpp av giftiga
ämnen, till exempel hur man utformar ventilationssystemet och placerar friskluftsintag samt utrymningsvägar. Placering av funktioner ska ta hänsyn till
aspekter som buller och stadsstruktur.

Lyckebacken
5

Riskfyllda verksamheter

Fastighetsägaren planerar för en omflyttning av verk0,25
samheter inom fastigheten för att få till stånd0 bostäder innan 2027. Ambitionen är att de första byggnaderna i Källby ska vara färdigställda till öppnandet
av Station Klostergården. Verksamheterna Flextrus
AB och Flintgroup AB har verksamhetstillstånd som
medger utsläpp till luft och bullerkrav. Å&R Carton är
endast en anmälningspliktig verksamhet. Verksamhetstillstånd gäller tills de upphävs och regleras inte i
plan- och bygglagen.

Kraftledning, luftburen 130 kV skyddsavstånd 30 x 30 m
Skyddsområde reningsverk
Riskavstånd för Källby framtida pumpstation 50 m

PS

Alternativ Källby framtida pumpstation

Riskavstånd för E.ONs kraftledning, Källby reningsverk samt riskavstånd för
Källby framtida pumpstation.

0,5

1 Kilometer
3

A3 skala 1:10 000

För att kunna säkerställa en säker samlokalisering
mellan bostäder och verksamheter innan verksamheterna flyttar, behöver verksamhetsbuller och tunga
transporter samt farliga transporter inom och till/
från Lyckebacken 5 utredas vidare innan en eventuell
planläggning påbörjas. Ett skyddsavstånd om minst
50 meter mellan bostäder och verksamheter föreslås,
men behöver preciseras i fortsatt arbete.

Att flytta eller respektera riskfyllda
verksamheter

Att flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
innebär att flera processer behöver samordnas.
I dagsläget är det osäkert när en flytt av kraftledningen blir aktuell. Efter att E.ON får ett besked kan
genomförandetiden väntas vara cirka tio år. VA SYD
fokuserar 2019–2021 på planering och beslut för att
klargöra förutsättningar, välja rätt metoder och för
att möjliggöra investeringar som ska säkra avloppsvattenhanteringen för lång tid framöver i regionen.
2021 förväntas finansieringsbeslut i berörda kommuner. Verksamheterna på Lyckenbacken 5 kan flytta
från området 2027.

PS

Planområde

Verksamheter inom industriområdet

Lunds kommun och fastighetsägaren för Lyckebacken 5 slöt i augusti 2018 en avsiktsförklaring om
gemensam inriktning för utveckling av fastigheten.
I den anges att hyresgästerna Å&R Carton och
Flextrus AB får möjlighet att fortsätta sina verksamheter till 2027, vilket sammanfaller med planeringen
för reningsverkets flytt.

2

2
Lyckebacken
5

PS

Luktutbredning, befintlig bebyggelse finns inom det yttersta gröna fältet.

Markanvändning

Markanvändningskartan visar utökat grönområde på
reningsverkets tomt i alternativ 1 och blandad stad i
alternativ 2. I båda alternativen visas en pumpstation
för avloppsvatten utmed järnvägen. Längs järnvägen
finns ett bebyggelsefritt avstånd om cirka 40 meter
och byggnader närmast järnvägen föreslås fyllas
främst med verksamheter. I alternativ 1 föreslås
bebyggelse på västra Klostergården cirka 90 meter
från järnvägen. I väster är gränsen för bebyggelse
inte studerad utan utgår i samrådshandlingen från
riskavstånd till kraftledningen.

Vidare arbete

För utveckling av bostäder på fastigheten Lyckebacken 5, innan alla verksamheterna har flyttat,
krävs vidare utredning av hur verksamheter påverkas av närheten till nya bostäder. För utveckling av
Lyckebacken 3 utmed befintlig kraftledning, innan
eventuell flytt, krävs studier av förhållandet mellan
kraftledning och ny byggnation. För utveckling av
fastigheterna på Lyckebacken 2, 3 och 5, innan reningsverkets flytt, krävs mindre åtgärder på Källby
reningsverk, dessa behöver samordnas med VA SYD.
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►►Skapa goda ljudmiljöer
Översiktsplanen säger
”Kommunen ska uppmuntra till skapande av attraktiva och
högkvalitativa bostäder och boendemiljöer.”

”Lunds kommun ska sträva mot en god ljudmiljö i all planering av bostäder och annan känslig bebyggelse.”

Järnvägen delar området - Station Klostergården kopplar ihop
området

Södra stambanan skär rakt igenom Källbyområdet.
Vid Station Klostergården kommer fyra till sex pågatåg att stanna varje timme. Övriga pågatåg, och
andra sorters tåg som till exempel öresundståg
och godståg kommer att köra förbi både på spåret
närmast perrongen och i högre hastigheter på de
två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt kommer
även höghastighetståg köra förbi. Södra stambanan
delar den östra och västra sidan av planområdet
samtidigt som Station Klostergården förenar.
En bullerutredning för FÖP Källby, Sweco Environment 2019-03-21, visar att det är utmanande att
exploatera området närmast spåren på grund av
ljudmiljön. Höga byggnader längs med spåret, med
andra funktioner än bostäder, kan skärma av och
göra det möjligt att bygga bostäder bakom. Inom
en korridor om cirka 80 meter på respektive sida
om spåren bedöms det som utmanande att hålla sig
inom samtliga riktvärden.

Att skapa goda ljudmiljöer

Att skapa goda ljudmiljöer innebär att kommunen
i samverkan med andra myndigheter ska verka för
att antalet människor som utsätts för buller som
överskrider riktvärdena ska minska. Kommunen ska
verka för en god ljudmiljö och bevaka de särskilda
kvalitéer som det ger friluftsområden och grönområden.

Bullerberäkningar från utredningen till södra stambanan visar att det finns befintliga lägenheter inom
området som inte klarar riktvärden för buller idag.
Byggnation mellan järnvägen och befintlig bebyggelse skulle sänka bullernivåerna för befintliga bostäder.
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Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
specificerar riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen står sammanfattningsvis att:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad. För uteplatser i anslutning till byggnaden är
gränsen 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör däremot inte 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad överskridas.

Om den ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden (tyst sida) samt minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden. Om 70 dBA maximal ljudnivå
ändå överskrids, bör nivån inte överskridas med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är
tidsperioden i de flesta fall ett dygn och anges som
dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån
är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

Bullerskydd

I samband med utbyggnaden av Södra stambanan
till fyra spår förbereds för 3,5 meter höga bullerskydd. Ett bullerskydd skyddar dock bara markplan
och utemiljön. Övre våningsplan skyddas inte, istället krävs att man placerar mindre känslig verksamhet närmast bullret eller att man bygger bostäder
med genomgående lägenheter och tyst sida. Ett alternativ kan vara att låta bostadskvarter trappa upp
gradvis från järnvägen och in i området, då ljudet
sprider sig från bullerskärm och stegvis skärmande
bebyggelse.

DET VÄXANDE KÄLLBY
Antal bostäder med god ljudmiljö
För att hitta rätt utformningsstrategi kommer antal
bostäder med goda ljudmiljöer redovisas. Lägenheter i de lägre våningsplanen klarar bullerriktvärdena med hjälp av bullerskärmen utmed järnvägen.
För att tillgodose bullerstörda våningsplan och i
bullerstörda lägen blir slutna kvarter en förutsättning för att kunna klara bullerriktvärden för tyst
sida och för uteplats. Det kan också bli aktuellt med
byggnadstekniska åtgärder för att klara kraven för
inomhusmiljön.

Skola och förskola

Ljudutbredning med sexvåningshus 35 meter från järnvägen

Ljudutbredning med trevåningshus 35 meter från järnvägen

Skol- och förskolegårdar har krav om högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå dagvärde på de delar av gården
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet. På övriga ytor är målsättningen högst
55 dBA. Väderlekens förskola, väster om Västanväg,
klarar inte ljudmiljökraven.

Bullerskydd över ådalen

Bullerskydd utmed järnvägen över Höje å förbättrar upplevelsen och rekreationsvärdena genom en
sänkt bullernivå. En ny gatukoppling till väg 108
över Höje å blir en ny bullerkälla i ådalen. Planförslaget visar en placering av gatukopplingen intill
järnvägens västra sida, vilket har bedömts vara det
läge som ger minst störning ur bland annat bullerperspektiv då bullerkällorna samlas.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar vilka ytor som kan
utvecklas med blandad bebyggelse. Inom blandad
bebyggelse finns bostäder, verksamheter, service
och grönyta.

Ljudnivåer för förtätningsalternativ 1

I förtätningsalternativ 1 nyttjas 80-meterszonen
utmed järnvägen på den östra sidan för idrott och i
den västra zonen finns en hög andel verksamheter.
I alternativ 1 klaras riktvärdena för buller på östra
sidan med hjälp av principen tyst sida och uteplats.

Alternativ 2 visar en hög andel verksamheter utmed spåren på båda sidor om järnvägen, eftersom
riktvärden för uteplats närmast järnvägen inte uppnås för bostäder.

Vidare arbete

När gestaltningsförslag tas fram för området behöver bullerexpertis delta för att föra diskussion om
utformning av kvarter för att säkra en god ljudmiljö.

Ljudnivåer för förtätningsalternativ 2

För nybyggnation av bostäder inom verksamhetsområdet, innan verksamheterna har flyttat, behöver
buller från industriverksamheter och vilka åtgärder
som krävs för en samlokalisering utredas.

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

(Små lägenheter ok)
God ljudmiljö

Tyst sida
Tyst uteplats
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STRATEGIER FÖR: FÖRTÄTNING OCH HUSHÅLLNING MED NATURMARK

►►Satsa på stadsutveckling
i stråk
Översiktsplanen säger
”Satsa på noder och stråk för stadsutveckling. Förtätning
prioriteras utifrån stråk och noder som binder samman
stadsdelar och områden. En blandad bebyggelse med
hög täthet stärks i goda kollektivtrafiklägen och genom
boulevardisering.”

Flöde av människor påväg till och från station Triangeln i Malmö.

Idag präglas Klostergårdsområdet av matargator in
till bostadskvarter som är separerade från biltrafik.
Gatorna är kantad av stora träd och bebyggelsen tillbakadragen bakom parkeringsplatser. Utmed Nordanväg finns Helgeandskyrkan och bakom den Klostergårdens centrum. Utmed Sunnanväg ligger stora
markparkeringar framför klostergårdshusen och det
finns inte någon entré utmed trottoaren. Framför
Källbybadets entré ligger också en stor parkeringsyta. Utmed Västanväg, som är kantad av stora träd
ligger Klostergårdens skola, Klostergårdsparken och
korpenplanerna. Gatan fungerar som en sammankopplande gata mellan Nordanväg och Sunnanväg.
Stattenavägen har inte värderats i detta arbete.
Maskinvägen har idag verksamheter på södra sidan
och koloniträdgårdar på norra sidan och upplevs
otrygg. Åkerlund & Rausings väg är en infartsgata
utmed järnvägen till industrierna och trafikeras av
tung trafik. Höjeåvägen som historiskt var knuten
till Flackaps byaväg har klippts av av järnvägen.
Höjeåvägen är kantad av pilträd och används främst
som rekreationsled för cykel.

Att satsa på stadsutveckling i stråk

Att satsa på stadsutveckling i stråk innebär att
utvecklingen av stråken prioriteras. När Station
Klostergården öppnar kommer människor att röra
sig i området på ett annat sätt än idag. Station
Klostergården blir en entré för besökare till Höje å,
aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet och
de funktioner som planeras i området. För pendlare
blir stationen ett nav att lämna från och anlända till.
Genom att utveckla stråk och komplettera med tät
bebyggelse där många människor rör sig skapas
ännu större flöden under större delen av dygnet.
Stadsdelens karaktär blir upplyst, trygg och levande
när de olika delarna binds samman och blir
inbjudande. Stråken får olika karaktär och identitet
som gör de lätta att orienteras sig till och utmed.
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Stråket Nordanväg–Maskinvägen

I Station Klostergårdens norra del föreslås en bred
passage under järnvägen för gång och cykel sammanlänka perrongerna och Nordanväg och Maskinvägen. Utmed Nordanväg finns förutsättningar att
skapa ett attraktivt gaturum med tydliga entréer.
När Klostergårdens skola behöver byggas om kan
en ny byggnad placeras utmed gatan med en tydlig
entré. Vid Klostergårdens centrum finns förtätningsmöjligheter på markparkeringen utmed Nordanväg.
Kommunens funktion idrottsservice på norra sidan
om tunneln föreslås flyttas och ge plats till ett
blandat stadskvarter med en tydlig upplyst fasad ut
mot gatan.
Utmed Maskinvägen finns också förutsättningar att
skapa ett aktivt gaturum. I förtätningsalternativ 1
kan gatan kantas av bebyggelse på båda sidor, i förtätningsalternativ 2 ligger koloniträdgårdarna kvar
bakom en grön häck på norra sidan. Koloniområdet
behöver öppnas upp och tillgängliggöras.

Nya gator från stationen

Eftersom stationen föreslås kantas av bullerskydd
blir plattformsentréerna målpunkter och gatorna
från stationen som leder in i området viktiga.
Gatorna i norra delen av Källby kommer att vara
stråk med ett högre flöde av människor.

Aktivitetsstråket utmed Västanväg

Utmed Västanväg föreslås bebyggelse med entréer
mot gatan som en del i aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet. Korsningspunkten med Nordanväg är viktig att förstärka med hörnkvarter för att
tydliggöra stråket.

DET VÄXANDE KÄLLBY

Ca 1 Ha

Ca 3 Ha

Prio 4

ca 3,9 Ha

Prio 1

Prio 3
Prio 2

Prio 3

Viktiga stråk; Nordanväg-Maskinvägen prio 1, Västanväg prio 2, Sunnanväg och Åkerlund och Rausings väg prio 3. En södra gång-och cykelkoppling
över järnvägen prio 4.

Västanväg

Stråket Sunnanväg–Höjeåvägen

Utmed Sunnanväg finns förutsättningar att förtäta
med bebyggelse för att skapa ett attraktivt gaturum
att vistas i och dra nytta av det stationsnära läget.
Områdets parkeringsplatser föreslås nyttjas till ny
bebyggelse som sluter upp mot gatan. En ny passage under järnvägen kopplar ihop östra och västra
sidan, där bebyggelse föreslås följa gatan utmed den
norra sidan och Sunnanväg utgöra gräns mot allmänt grönområde i söder.

Ny koppling över järnvägen

På sikt kan en ny gång- och cykelbro etableras i
perrongernas södra läge för att skapa en ny korsningspunkt för boende och verksamma i de södra
kvarteren. En sådan koppling bidrar till nya rörelsemönster i området och knyter ihop östra och västra
sidan.

Maskinvägen

Markanvändning

Diagrammet ovan visar sammanlänkning av den
östra och den västra sidan vid Nordanväg – Maskinvägen, Sunnanväg – Höjeå vägen samt möjlighet för
en ny gång- och cykellänk i den södra delen av perrongen på sikt. Aktivitetsstråket löper från Arenan
till Källbybadet.

Vidare arbete

Börja med att arbeta med stråk och kvarter i anslutning till stationen och utmed Nordanväg.

Sunnanväg
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►►Samla och samnyttja
lokaler, friytor och
parkering
Översiktsplanen säger
”Planera för en blandning av funktioner och samutnyttja mark och resurser i största möjligaste mån. För
att utnyttja marken effektivt krävs samutnyttjande och
integrerade byggnadslösningar. Detta i sin tur innebär
nytänkande och innovativa lösningar.”
Källbybadet skulle kunna nyttjas under en större del av året.

Att samla och samnyttja resurser bidrar till att samma lokal eller plats kan nyttjas av olika personer
eller organisationer vid olika tider på dygnet, under
veckan eller året. Det ger en effektiv markanvändning och funktioner som tidigare spridits ut kan
samlas för att dra nytta av varandra. Stråken som
omger en lokal eller plats som samnyttjas blir fyllda
av rörelse, vilket skapar liv och trygghet.

Att samla och samnyttja lokaler,
friytor och parkering
Skolplanering i Lunds kommun

Samutnyttjande av skolresurser sker genom att
storleken på kommunala förskolor och skolor växer
i Lunds kommun. Med ökad storlek kan skolan respektive förskolan tillhandhålla ett ökat utbud med
till exempel en större lärarstab för att kunna tillgodose olika barns behov, skolkök inom skolan, större
idrottshall och samlingslokal. Större skolor ger möjlighet att blanda elever från olika bostadsområden
genom att upptagningsområdena blir större. Då blir
samtidigt placeringen av skolan särskilt viktig för
att det ska vara lätt att ta sig till och från skolan med
gång- cykel och kollektivtrafik.
Förskolor planeras med 6–8 avdelningar,
100–130 barn.

Skolor planeras med tre till fyra parallellklasser upp
till årskurs 6 och med fyra till fem parallellklasser i
årskurs 7–9:
Grundskolor för förskoleklass till årskurs sex (F–3)
360–480 elever.
Grundskolor för årskurs 4 till 6 (4–6)
270–360 elever.

Högstadieskolor för årskurs sju till nio (7–9)
360–450 elever.
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Lunds kommun har tagit fram råd och riktlinjer för
utemiljö vid förskolor i Lunds kommun och man
håller på att ta fram motsvarande råd och riktlinjer
för utemiljö vid skolor.

Förskola 14 kvm inomhusyta och 40 kvm utomhusyta/barn.
Grundskola (F–6) 14 kvm inomhusyta och 30 kvm
utomhusytaelev upp till 360 elever.
Elevtal mellan 360–480: 25 kvm/elev.
Elevtal från 480– : 20 kvm /elev.
Grundskola (7–9) 15 kvm utomhusyta/elev.
Skolgårdar ska vara minst 3 000 kvm.

Gymnasieskolor har inte något krav om visst antal
kvadratmeter utomhusyta/elev men stora gymnasieskolor bör ha en skolgård på minst 3 000 kvm.

DET VÄXANDE KÄLLBY
Målarstugans förskola
Ca 3 Ha

Pale�skolan

ca 3,9 Ha

Klostergårdsskolan
Väderlekens förskola
En stor del av Klostergårdsskolans yta används till byggnader. Entrén mot
gatan är idag otydlig.

Skolor inom planområdet

Det råder fritt skolval och det finns knappt tjugo
skolor och förskolor inom planområdet där flertalet
är privata och ligger i Sankt Lars.

Kommunens förskolor och skolor inom området är i
behov av renovering och modernisering för att möta
dagens och framtidens krav på läromiljö. Det gäller
Klostergårdsskolan, Palettskolan, Målarstugans förskola och Väderlekens förskola. Väderlekens förskola är bullerstörd av järnvägen.
• Klostergårdsskolan, två parallellklasser (F–6)
• Palettskolan, en parallellklass (F–6)

• Målarstugans förskola, fyra avdelningar med
cirka 60 barn

• Väderlekens förskola, tre avdelningar med cirka
50 barn.
Skolbyggnader kan med fördel byggas i två till tre
våningar för att skapa ett tydligt möte med intilliggande gaturum och spara både plats och ge förutsättningar för bättre intern kommunikation. Lokaler
som kan samnyttjas förläggs mot gaturummet för
att ge möjlighet för egen entré att nyttja utanför
skoltid. Idrottshallar planeras för att även fungera
för föreningars behov. Yta för utemiljö prioriteras
och kan samnyttjas på skola eller förskolas villkor,
till exempel på kvällar och helger. Parkmark och
naturytor fungerar som ett komplement.

Kommunala förskolor och skolor inom planområdet idag.

Idrottsytor

Idrottsytor inom området används av aktiva från
hela Lund. Ökat samnyttjande kan utvecklas, till
exempel kan en fotbollsplan användas till andra
aktiviteter och välkomna olika användare, Källbybadet kan öppnas upp under resten av året med
kringaktiviteter, vinterbonade omklädningsrum och
bastubad.

Det finns möjlighet att avsätta ytor för idrott i området som kan fungera som gemensam resurs för att
möta behovet från stadens ökade antal invånare.

Parkering

Genom att samla parkeringsplatser i mobilitetshus
frigörs ytor och resurser. Se strategi för Främja hållbar bilanvändning under målområdet Det gröna och
blå Källby.

Markanvändning

Skolor planeras invid stråk med kollektivtrafik och
grönska samt med goda gång- cykel- och kollektivtrafikförbindelser.

Vidare arbete

Uppföljning av behov och placering av förskola och
skola och planering av etapper när utbyggnadsmål
och takt preciseras.

En ny högstadieskola kan vara aktuellt som komplement till Järnåkraskolan och Fågelskolan, dit
ungdomarna inom planområdet nu hänvisas till. På
längre sikt, när behov uppkommer, föreslås ett nytt
gymnasium vid stationen.
Det ska vara lättast att gå, cykla eller åka kollektivt
till skola och förskola i området för att skapa en
trygg bilfri närmiljö och för att stödja en hälsosam
jämställd livsstil. Skolor placeras utmed gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk och intill grönska.
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►►Skapa plats för stadsnära
odling
Översiktsplanen säger
”Stadsodling, i både i större och mindre parker uppmuntras.
Möjlighet till stadsodling utvecklas och nyskapas så att områden med flerbostadshus får tillgång till odlingsmöjligheter
inom gång- och cykelavstånd från bostaden.”

Stadsnära odling.

Inom planområdet finns flera koloni- och odlingslottsföreningar som idag fungerar som en buffertzon
mellan bostäder och järnväg eller industri. Med ett
nytt stationsläge blir området attraktivt för bebyggelseutveckling och behovet av en buffertzon försvinner
mot nya blandstadskvarter.
Koloniträdgårdar har en lång tradition i Lund och
i föreningarna finns ofta en viktig social struktur.
Inom planområdet finns en stor del av kommunens
odlingslotter (38 %) och kolonilotter (35 %), fördelade på fyra områden med odlingslotter och sju koloniområden varav en brevduvefarm. Lunds kommun
planerar inte några nya koloniområden utan förordar
att bibehålla det antal som finns idag och att framför
allt satsa på odlingslotter. Koloniträdgårdarna upplevs ofta som isolerade, endast öppna under en del av
året och en del av dygnet. Inga nya odlingslotter har
anlagts sedan 1995 trots befolkningsökning och tekniska förvaltningen upplever en stor efterfrågan.

Totalt 199 odlingslotter
Badarevägen 21 st

Källbymölla 113 st

Källbytäppan 41 st

Åkerlund och Rausing 24 st

Totalt 337 kolonilotter
Haga 64 st

S:t Månslyckan 95 st

Västra Sommarstaden 72 st
Västhagen 42 st
Högbo 25 st

Klostertäppan 24 st

Brevduvefarmen 15 st
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Att ge plats för stadsnära odling

Att ge plats för stadsnära odling ger boende i staden
möjlighet att odla för rekreation och för matproduktion och att vara del i en social gemenskap.
Det innebär också fördelar för biologisk mångfald.
Det är viktigt att skapa plats för stadsnära odling i
området men ett stationsnära läge, inom 400 meter
från stationen har ett allmänt intresse och kan därför behöva utvecklas med annat innehåll som skapar
flöden av människor och därmed trygghet. Odlingsområden skapar möten mellan människor under en
begränsad tid av året och dygnet, medan de ligger
öde andra tider. Hur odlingsområden är placerade i
staden och utformade är därför viktigt också ur en
trygghetsaspekt.
Odling i staden kan även integreras på andra sätt,
genom att använda väggar och tak eller anlägga
parker med ätbara växter och fruktträd. Förskolor
och skolor kan använda del av sina gårdar till att
odla för pedagogisk verksamhet.

Odlingslotter och stadsjordbruk

Fram till 2040 föreslås jordbruksmarken väster om
Källby, kring Värpinge, ändra karaktär till
odlingslotter och stadsjordbruk. Odlingslotter hyrs
av enskild person av kommunen. Stadsjordbruk
drivs mer storskaligt av en eller flera entreprenörer,
som använder en relativt begränsad yta jämfört med
vanligt jordbruk. Källbymölla odlingslotter föreslås
ligga kvar i rekreationsstråket utmed Höje å.

Flytt av kolonilotter eller inte

Genom en sammanhållen flytt av koloniträdgårdsföreningarna, vid Maskinvägen, finns möjligheter att
bibehålla gemenskapen i en förening samtidigt som
det ges förutsättningar för att skapa en ny struktur
som kan bidra till ett nytt sammanhang och att från
början integrerats väl till omgivande bebyggelse
med rörelsestråk och gröna miljöer för att skänka
ett mervärde för alla. Kring Värpinge finns möjlighet
att skapa nya koloniområden på en attraktiv plats
utan störningar och med nya förutsättningar. Om
koloniträdgårdarna blir kvar i befintligt läge, vid
Maskinvägen, behöver de hitta ett sätt att förändras
till att införlivas i ett allmänt tillgängligt grönstråk.

DET VÄXANDE KÄLLBY

ca 6,0 Ha

ca 6,0 Ha

Markanvändningskarta 2040 Alterna�v 2
Planområde avgränsning, befolking inom : 8683
Fyrspårig järnväg

Ca 11,5 Ha

Sta�on Klostergården

ca 3,9 Ha

PS

Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög
Blandad bebyggelse ny, innehåler bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse ny, större andel verksamhet/service

400 m

PS

Blandad bebyggelse ny, idro�sanläggning i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Grönområde beﬁntligt
Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling

Koloniområden ligger kvar i alternativ 2 men öppnas upp och blir en
tillgänglig del av stadens grönstruktur.

Princip för hur kolonilotter kan flyttas till befintlig jordbruksmark
i alternativ 1.
Kopplingar, ny
Grönstråk, ny

P

Markanvändning

Källby pumpsta�on ny, i grönyta

Totalt ha blandad bebyggelse ny ca 61 Ha

Båda förtätningsalternativen ger förutsättningar
för odlingslotter eller stadsjordbruk på åkermarken
runt Värpinge.

I alternativ 1 föreslås koloniträdgårdarna utmed
Maskinvägen flyttas för att koppla
ihop Källby
med
0
0,25
0,5
1 Kilometer
staden och skapa trygga upplysta levande stråk
A3 skala 1:10 000
mellan de olika områdena genom
stadsomvandling.
Koloniträdgårdarna föreslås flyttas till jordbruksmarken kring Värpinge. Koloniområde Klostertäppan kan omstruktureras så att lotter flyttar närmare järnvägen och ger plats för förtätning utmed
Västanväg.

Vidare arbete

Beroende på val av förtätningsalternativ kan ett
inriktningsbeslut om flytt av koloniträdgårdar vara
ett nästa steg.
Ca 11,5 Ha
1 Kilometer

I alternativ 2 ligger koloniträdgårdarna kvar i
befintligt läge utmed Maskinvägen. Klostertäppan
kan även här omstruktureras som i alternativ 1.

Källbymölla odlingslotter.

Gröna väggar på Högevallsbadet i Lund.
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Det gröna och blå Källby
Den framtida Station Klostergården har potential att samla östra och västra sidan. Det ska
bli lättare att röra sig mellan de olika sidorna, samtidigt som området i sin helhet länkas
ihop med stadskärnan i en robust struktur där cykeln är det prioriterade färdmedlet.
I Källby finns Höje å, Lunds stads vattendrag med stora kvalitéer för friluftsliv och naturliv. Hela planområdet präglas av att det sluttar mot ån. En öppen dagvattenhantering kan
skapa en fin grön-blå struktur och bidra till karaktär för Källby och västra Klostergården.
När reningsverket flyttar kan Källby dammar ändå vara kvar. De kan hantera och rena
dagvatten och bidra till ett ännu mer attraktivt rekreationsområde.
Minskat klimatavtryck ska vara en förutsättning som präglar områdets utveckling, från
planering till genomförande och drift.

Mål för det gröna och blå Källby
•
•
•

I Källby ska det gå snabbast att färdas hållbart.

I Källby ska den högkvalitativa blågröna infrastrukturen avseende rekreativa och
ekologiska värden öka.
Källby ska vara en klimatneutral och resurseffektiv stadsdel till 2040.

Strategier
Hållbar mobilitet
►► Koppla ihop området
►► Prioritera cykeln som färdmedel
►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet
►► Främja hållbar bilanvändning
En stärkt grön infrastruktur
►► Utveckla och priorietera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden
►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området struktur och grönska
►► Omvandla Källby dammar med dagvatten
Minskat klimatavtryck
►► Nyttja fjärrvärme och solenergi

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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►►Koppla ihop området
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter”
”Staden och tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa
en sammanhängande och integrerad miljö, trygg och överblickbar för människor som rör sig till fots och med cykel.”

Sammanlänkande planering.

Idag finns det förhållandevis få möjligheter att röra
sig mellan planområdet och den omgivande staden.
Kopplingarna mot omgivande stadsdelar ligger
något tätare på den östra sidan järnvägen än på den
västra. Inne i området är järnvägens barriäreffekt
påtaglig och begränsar tillgängligheten och rörelsefriheten. Möjliga platser för gående och cyklister att
korsa spåren har mer än 800 meter mellan sig. Tunnlarna vid Nordanväg och Höje å upplevs av många
som otrygga. Kopplingar för bilister och busstrafik
mellan Klostergården och Källby saknas helt.

Att koppla ihop området

Fler och förbättrade kopplingar både inom området,
till övriga Lund och till regionen innebär att tillgängligheten ökar och att områden som idag är avskurna
från varandra kan knytas samman. Fler människor,
oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund,
får ta del av vad staden har att erbjuda. Det innebär
också mer liv och rörelse i hela Lund, fler möten mellan människor och bättre underlag för handel och
service. En sådan utveckling kommer även att leda
till att Källby länkas samman med den omgivande
staden och med regionen. Satsningar på utvecklade
kopplingar för gång, cykel och kollektivtrafik har en
positiv inverkan på folkhälsa och jämställdhet.

Utvecklade gång- och cykelkopplingar

Det är angeläget att skapa förstklassiga förhållanden
för gående och cyklister, såväl inom området som
till övriga staden. Att det finns attraktiva gång- och
cykelförbindelser till Station Klostergården och till
centrum har stor betydelse för ett ökat hållbart
resande. Ett framtida snabbcykelstråk mellan
Malmö och Lund erbjuder en attraktiv förbindelse
med hög framkomlighet.

Kopplingarna vid Station Klostergården är angelägna
för att skapa tillgänglighet. I planförslaget finns korsningspunkter med järnvägen för gång och cykel både
vid stationens norra och södra del. Norr om stationen
ersätts dagens tunnel med en ny planskildhet som
förbinder Nordanväg och Maskinvägen. Den blir en
viktig länk för det lokala resandet inom planområdet
och till/från stationen. Den nya tunneln blir genomsiktlig, öppen och ljus för att skapa en trygg miljö.
En bro över spåren med koppling till plattformarna i
stationens södra ände föreslås på sikt.
30

Planskildhet i förlängningen av
Sunnanväg

Planförslaget omfattar en ny planskild förbindelse
för gång, cykel och kollektivtrafik i förlängningen av
Sunnanväg. Förbindelsen innebär att områdena öster och väster om järnvägen knyts ihop på ett bättre
sätt och att tillgängligheten för fotgängare och cyklister i området ökar. Källby kan också få attraktiv
och kostnadseffektiv kollektivtrafik när en busslinje
kopplar stadsdelen till de östra delarna av Lunds
centrum. Utan planskildheten riskerar bussförsörjning av Källby bli mycket kostsam eller helt utebli.
Den nya förbindelsen ger också tillgänglighet för
arbetsfordon till pumpstationen och för räddningsfordon. Tanken är att gatan ska ges en stadsmässig
utformning samtidigt som god framkomlighet och
hög komfort för kollektivtrafiken erbjuds.

Gatukoppling mellan Källby och
väg 108

Källby kopplas till huvudgatunätet norrut via Åkerlund & Rausings väg och Högbovägen, som förlängs
söderut. På sikt kan även en förbindelse söderut
mot väg 108 behövas. Lunds översiktsplan innehåller ett reservat för en ny vägdragning mellan Källby
och väg 108. En ny väg i detta läge ges en stadsmässig utformning och fungerar som en förbindelse
till Källby, inte en infart till centrala Lund. Denna
gatukoppling för gång-, cykel- och motortrafik kopplar även till stadsutvecklingsområdet i Staffanstorps
kommun.
Fördjupade studier krävs för att utreda om och i så
fall när det finns ett behov av en ny gatukoppling,
var den bör ligga och hur den kan utformas. En
bedömning av behovet är mycket svår att göra och
hänger samman med flera idag okända faktorer,
exempelvis med framtida bilanvändning, vad som
händer på gatunätet i övrigt och vilka satsningar
som görs på gång, cykel och kollektivtrafik.
Det fortsatta arbetet med en gatukoppling till väg
108 kommer att ske i samarbete med Staffanstorps
kommun och Trafikverket.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

Kopplingar
FÖP gräns
Fyrspårig järnväg
Pla�orm Sta�on Klostergården
Koppling huvudcykelstråk, beﬁntlig
Koppling huvudcykelstråk, ny
Busskoppling, beﬁntlig
Busskoppling, ny
Koppling för biltraﬁk, beﬁntlig
Koppling för biltraﬁk, ny

Nya kopplingar förbinder planområdet med omgivande stadsdelar och med regionen. Bilden visar även kopplingar tvärs järnvägen.

Tänkbara lägen för var en gatukoppling kan korsa
Höje å har studerats. Oavsett läge och utformning
innebär en ny gatukoppling ett stort ingrepp i
landskapet. Bedömningar har gjorts utifrån en rad
aspekter, exempelvis påverkan på landskapsbild,
naturvärden i Höjeådalen, rekreation, kulturmiljö
och bullernivåer. Slutsatsen av studien är att en hög
bro i ett läge intill järnvägens västra sida är det
alternativ som ger minst negativa konsekvenser.
Detta beror huvudsakligen på att störningen som en
ny bro innebär kan samlokaliseras med järnvägsbron. Vidare innebär en hög bro att kontinuiteten
utmed Höje ås rekreationsområde kan bibehållas.

Vidare arbete

Fördjupade studier av förbindelser över Höje å och
över stationens södra del samt av planskildhet i
Sunnanvägs förlängning.
Inleda samarbete med Trafikverket och Staffanstorps kommun kring en åtgärdsvalsstudie för väg
108, mellan trafikplats Lund södra och korsningen
väg 108 och väg 103.

Gatukoppling mellan Sankt Larsområdet och väg 108

En översyn av befintlig anslutning till väg 108 via
Sankt Larsvägen behöver göras på grund av trafiksäkerhetsbrister, brister som förvärras när trafiken
ökar på väg 108 och på Sankt Larsvägen. Arbetet
kommer att ske i samarbete med Trafikverket och
Staffanstorps kommun. När den nya vägen är på
plats stängs Sankt Larsvägens anslutning till väg
108 för motortrafik. Gång- och cykeltunneln under
väg 108 behålls.
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Mobilitetskarta och gatukaraktärer
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Mobilitetskartan illustrerar både förtätningsalternativ 1 och 2.

Mobilitetskartan

För gång och cykel finns ett flertal befintliga stråk
som förbättras på den östra sidan, liksom ett nytt
snabbcykelstråk till Malmö. Nya stråk skapas för att
öka tillgängligheten mellan Källby och den omgivande staden, tvärs järnvägen och över Höje å.
En ny passage under järnvägen, som är till för gång,
cykel och kollektivtrafik, byggs i förlängningen av
Sunnanväg.
Tänkbara gator för buss och hållplatslägen redovisas i mobilitetskartan. Bussen går centralt genom
Källby och gör det lättare att resa till och från de
västra och södra delarna. En hållplats i söder ger
god tillgänglighet till rekreationsytorna vid Höje å.
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För gång-, cykel- och biltrafik visas en tänkbar ny
koppling mellan Källby och väg 108. Kopplingen
mellan Sankt Larsområdet och väg 108 kan komma
att förändras framöver, där en ny förbindelse ersätter nuvarande Sankt Lars väg. Kartan visar också
principiella lägen för mobilitetshusen och hur
gatorna kan ansluta till det omgivande huvudgatunätet.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

Gatukaraktärer
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Karta med gatukaraktärer illustrerar både förtätningsalternativ 1 och 2.

Gatukaraktärer

Gatunätet byggs upp av tre gatutyper med olika
karaktär – entrégator, stadsgator och cykelgator.
Cyklisternas behov av framkomlighet och tillgänglighet ligger till grund för valen av gatutyper. Separata
cykelförbindelser finns i de stråk där cyklisterna har
behov av att färdas snabbt. Möjligheten att cykla på
alla gator ger hög tillgänglighet.
Entrégatorna förbinder området med det övergripande gatunätet och utformas med separerade
gång- och cykelbanor på ömse sidor. Föreslagen
hastighet 40 km/h.

Utmed stadsgatorna är bebyggelsen tät och det finns
en nära kontakt mellan gata och bebyggelse. Entréer
vänder sig mot gatan. Separata cykelbanor innebär
en hög framkomlighet för cyklisterna. Även gångtrafiken separeras från motorfordonstrafiken.

Behovet för gående och cyklister att korsa är stort
utmed dessa gator och korsningspunkterna bör därför hastighetssäkras. Hastighetsnivå 30 km/h.

På cykelgatorna har cykeln företräde framför motorfordon som ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. En utformning som ger en hastighetsnivå
på 20 km/h blir bilen en gäst i stadsrummet. Gaturummen är till för människor, möten och vistelse.
Bebyggelsen är tät med många entréer mot gaturummet.
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►►Prioritera cykeln som
färdmedel
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter.”
”Lyft cyklandet till en högre nivå genom att höja standarden i cykelinfrastrukturen samt öka framkomligheten och
trafiksäkerheten.”

Ett centralt läge i kombination med en tät, funktionsblandad stad ger goda förutsättningar för att
cykeln ska bli det självklara valet. Dagens cykelnät
i planområdet är av varierande kvalitet. Det finns
både stråk som är separerade från biltrafik och
stråk där man rör sig i blandtrafik. Nätet är överlag
glest och huvudstråkens dragningar innebär ofta
omvägar och kan upplevas otydliga. Järnvägens
barriäreffekt är påtaglig.

Att prioritera cykeltrafiken

Att prioritera cykeltrafiken innebär att behoven och
önskemålen hos cyklisterna ska prioriteras högst
vid utvecklingen av området – det ska vara snabbast
att cykla! Cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt
färdmedel såväl på korta resor inom området som
vid längre resor. Det ska också vara bekvämt, säkert
och tryggt att cykla. Möjligheten att färdas med och
parkera alla typer av cyklar, även lådcyklar och elcyklar, är goda.
Goda förutsättningar för gång och cykel har en
positiv inverkan på den sociala hållbarheten på
flera sätt, det är också en del i kommunens övergripande mål om ett ökat hållbart resande. Fler resor
till fots och med cykel bidrar till fler möten mellan
människor, mer levande stadsrum och ökad trygghet. Satsningar på de hållbara färdslagen gynnar
också de grupper som inte har tillgång till bil samt
bidrar till en ökad folkhälsa. Även ur ett jämställdhetsperspektiv är satsningarna positiva, dels eftersom kvinnor reser mer med gång, cykel och kollektivtrafik, dels eftersom kvinnor oftare upplever en
otrygghet i trafiken.

Cyklande barn vid Stadsparken i Lund.

kommer fram. På östra sidan om järnvägen innebär
detta att befintliga stråk förbättras så att de blir
tydligare, mer trafiksäkra och trygga. På den västra
sidan skapas nya stråk. Nuvarande struktur kan
innebära utmaningar för att etablera nya gång- och
cykelstråk av hög standard. En attraktiv gång- och
cykelkoppling mellan Källby och stadsutvecklingsområdet söder om ån i Staffanstorps kommun är
angelägen för att knyta ihop bebyggelsen och för att
erbjuda de boende söder om ån en bra förbindelse
till Klostergårdens station. Förbindelsen placeras
cirka 200 meter väster om järnvägen.

0

0,25

0,5
Kilometer

A3 skala 1:10 000

Framtida huvudcykelnät visas i blått, snabbcykelstråket visas i rosa.

Ett utvecklat cykelnät

Befintliga cykelstråk förstärks och nya kopplingar
skapas till ett sammanhängande, gent och orienterbart nät av hög klass. Mellan vägarna i huvudcykelnätet bör det inte vara mer än 250 meter för att det
ska bli god standard.
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Det är särskilt angeläget att skapa attraktiva förbindelser mellan Källbyområdet och centrum, exempelvis på järnvägens västra sida mellan Åkerlund och
Rausings väg och Svanevägen. Cyklister ska prioriteras när det gäller utrymme och framkomlighet och
det ska finnas attraktiva cykelparkeringar när man

Grön cykelparkering i Köpenhamn.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

En stadsgata har separerade gång- och cykelbanor.

Ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund är
sedan tidigare föreslaget att ligga på den östra sidan
om järnvägen. Snabbcykelstråket går fram till
Klostergårdens station, där det kopplas samman
med stadens huvudcykelnät. Stråket erbjuder en
attraktiv förbindelse med hög framkomlighet där
det är möjligt att konkurrera med bilen vad gäller
restid för hela resan dörr till dörr. Studier visar att
stråket kan komma att få stor betydelse för den
regionala utvecklingen genom att det bidrar till att
lösa framkomlighetsutmaningar i biltrafiknätet.
Samhällsekonomiska analyser visar på god nytta i
relation till kostnaderna. Ett läge öster om järnvägen innebär att huvuddelen av arbetsplatser och
bostäder inom Lunds tätort kan nås utan att cyklisterna behöver korsa järnvägen. Det är angeläget att
utreda möjligheterna att förlänga snabbcykelstråket
in mot centrala Lund.

Staffanstorps kommun planerar ett utvecklingsområde för blandad stad söder om Höje å. Om det
fortsatta arbetet med snabbcykelstråket visar att
stråket istället bör gå på järnvägens västra sida kan
cykelförbindelsen mellan Staffanstorps utvecklingsområde och Källby användas tillsammans med
cykelförbindelsen utmed Åkerlund och Rausings väg
och vidare in mot Lunds centrum. Kommunerna ska
samarbeta kring cykelkopplingar tvärs kommungränsen.

Gator i Källby

En ny gatustruktur skapas väster om järnvägen.
Gatunätet byggs upp av tre gatutyper med olika
karaktär – entrégator, stadsgator och cykelgator.
Gatukaraktärerna beskrivs på sidan 33. Cyklisternas
behov av tillgänglighet och framkomlighet har varit
viktiga utgångspunkter i valet av gatutyper.

Entrégatorna förbinder området med det övergripande gatunätet och utformas med separerade
gång- och cykelbanor på ömse sidor. Dessa gator har
en uppsamlande funktion och behöver kunna hantera något högre trafikmängder.

På cykelgatan färdas bilisterna på cyklisternas villkor.

Maskinvägen, Åkerlund och Rausings väg och delar
av Höjeåvägen utgör viktiga förbindelser för
cykeltrafiken, förbindelser som fortsätter vidare
till stadsdelar i öster och i väster samt in mot centrum. Utmed dessa gator, de så kallade stadsgatorna, byggs separata cykelbanor för att säkra en hög
framkomlighet för cyklisterna. Även gångtrafiken
separeras från motorfordonstrafiken. Behovet för
gående och cyklister att korsa är stort utmed dessa
gator och korsningspunkterna bör därför hastighetssäkras.

Inne i området utgörs huvuddelen av gatorna av
cykelgator. På cykelgatorna har cykeln företräde
framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. Utformningen
innebär att trafikmiljön blir tryggare och säkrare
för de oskyddade trafikanterna, att cyklister kan
färdas relativt snabbt genom området och att en god
tillgänglighet för biltrafiken kan erbjudas. Utformningen innebär också att gaturummen även kan ge
plats för exempelvis uteserveringar, grönska och
dagvattenhantering.
Cykelgatorna i nord-sydlig sträckning utformas för
att hantera dagvatten och skyfall, och dessa skiljer
sig därför mot de öst-västliga cykelgatorna. Utöver
detta skapas en hierarki i nätet av cykelgator för att
skapa tydlighet och identitet. Gatan med busstrafik
kan utformas med separata cykelbanor för ökad
trygghet och säkerhet.

Vidare arbete

Fortsätta samarbetet med Region Skåne, Trafikverket och berörda kommuner kring ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund.
Fortsätta samarbetet med Staffanstorps kommun
kring gång- och cykelförbindelser över Höje å.
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►►Stärk kollektivtrafikens
attraktivitet
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter. ”

”Utveckla attraktiva noder där tågtrafik, spårväg och regional
busstrafik kopplas samman med gång- och cykelstråk samt
den lokala busstrafiken.”

”Ge fotgängaren större och mer kvalitativa utrymmen i stadsrummet för att tillgodose deras behov samt öka tryggheten
och attraktiviteten.”

År 2024 invigs Station Klostergården. Tågen kommer att gå ofta och göra det möjligt att på ett bekvämt sätt nå ut i regionen. Stationen ger också
goda förutsättningar att göra området till regionens
mötesplats för idrott och rekreation. Sett ur ett Skåneperspektiv är det helt unikt med rekreation så
nära bra kollektivtrafik. Med en station på plats när
de första nya Källbyborna flyttar in finns utmärkta
möjligheter att redan från start skapa hållbara resvanor i den nya stadsdelen. Från 2023 planeras en
ny stadsbussflotta som drivs av el, något som ger
lägre bullernivåer och mindre utsläpp.
Tre stadsbusslinjer och regionbuss med god turtäthet försörjer området i dagsläget. Korta avstånd
mellan hållplatserna ger korta gångavstånd men
medför också längre restider. På östra sidan är linjesträckningarna krokiga, något som innebär att
restiderna blir längre och att komforten minskar.
Gångavstånden till dagens hållplatser vid Trollebergsvägen och Västanväg blir långa för de som
kommer att bo och verka i Källby. Därför föreslås
förändringar av busstrafikeringen i området.

Pågatåg på Lunds central.

Att stärka kollektivtrafikens
attraktivitet

I ett attraktivt kollektivtrafiksystem är det enkelt,
snabbt och bekvämt att resa och tåget och bussen är
det naturliga valet för lite längre resor. Satsningar
på kollektivtrafik minskar bilberoendet och stärker
den sociala hållbarheten, bland annat eftersom det
gynnar de grupper som inte har tillgång till bil samt
bidrar till en ökad folkhälsa. Satsningarna bidrar
också till kommunens mål om ett ökat hållbart resande och är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv
då kvinnor reser mer kollektivt än män.

Station Klostergården

Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar med
pågatåg varje timme i respektive riktning. Restiderna till Malmö och Lund C blir korta. Det blir möjligt
att åka till bland annat Helsingborg, Hässleholm
och Trelleborg utan tågbyte. Stationsmiljön ska vara
funktionell och trivsam. Ledorden vid utformningen
är tillgängligt, tryggt, tidståligt, hållbart, vackert och
orienterbart. Attraktiva cykelparkeringar är angelägna och service i form av till exempel cykelpump
och cykelservice lockar fler att välja cykeln till stationen.
Stationens placering ger goda förutsättningar för
starka kopplingar mellan stationen och omgivande
bostadsbebyggelse, idrottsanläggningar samt grönstruktur.
Godståg, snabbtåg och Öresundståg kommer inte
att stanna på Station Klostergården. Snabbtåg och
Öresundståg kommer att trafikera de två mittersta
spåren, medan godståg och pågatåg använder de
yttre spåren. Antal tåg kommer att öka med cirka
25% till år 2040.

Buss som kompletterar tåget
Skiss Station Klostergården, sedd från Västanväg mot tunneln under järnvägen
(illustration Sweco).
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Tåget ger tillgänglighet till regionen och till västra
delen av Lunds centrum. Som ett komplement behövs utvecklad busstrafik. Kartan intill visar tänkbara gator för buss. Alternativa linjesträckningar
har studerats, samtliga med en planskildhet under
järnvägen i förlängningen av Sunnanväg.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY
Busstrafiken erbjuder korta gångavstånd till hållplats och ger en mer lokal tillgänglighet till exempelvis de östra delarna av centrala Lund och universitetssjukhuset, dit tåget inte når.

H

Planskildheten med järnvägen ligger söder om området, vilket innebär en viss omväg för bussresenärer mellan de norra delarna av Källby och centrala
Lund. Samtidigt innebär linjedragningen i Källby en
hög tillgänglighet i närområdet och en direkt koppling till stationen, där bussen vänder. På sikt kan
en högklassig kollektivtrafiklinje gå från Källby, via
Klostergården och Malmövägen in till centrum. Detta ger en än mer enkel och snabb förbindelse.
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Det finns en rad kvaliteter som gör bussen attraktiv,
exempelvis att restiden är kort, att bussen går ofta
och att resan är bekväm. Hela resan från dörr till
dörr ska fungera på ett bra sätt och förbindelserna
till hållplatserna behöver vara gena, säkra och trygga. Det är också viktigt att infrastrukturen är klar
innan trafiken startar och att strukturen sedan ligger fast, detta ger både tydlighet och pålitlighet.
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Tänkbara gator för busstrafik.

Vidare arbete

Fortsatt dialog med Skånetrafiken kring busslinjedragningar och hållplatslägen.

Utreda möjligheterna för framtidens kollektivtrafik,
exempelvis framtidens fordon och mobilitetstjänster.
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Vid stationen finns parkering för rörelsehindrade
med tillstånd samt möjlighet att med bil hämta och
lämna resenärer. Bilparkering för tågresenärer hänvisas till mobilitetshusen som också har plats för
bland annat bilpool och annan service.

Gång- och cykelförbindelserna till stationen ska vara täta, gena och bekväma.

n

Busshållplatser kommer att finnas på båda sidor
om stationen. Behovet av att byta mellan tåg och
buss bedöms dock vara störst på den östra sidan
eftersom restiden därifrån blir kortare till exempelvis Lunds centrum och Klostergården. Avståndet
mellan stationen och ett nytt hållplatsläge för buss
i korsningen Nordanväg/Västanväg är cirka 180
meter, vilket motsvarar knappt två minuters promenad. En trygg, säker och bekväm gångförbindelse
mellan stationen och hållplatsen kan till viss del
kompensera avståndet. På västra sidan kan en nära
koppling mellan busshållplats och station skapas.
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De som tar sig till och från stationen till fots och
med cykel prioriteras. Attraktiva gång- och cykelvägar gör det enkelt, tryggt och bekvämt att ta sig till
stationen dygnet runt, året runt. Attraktiva cykelparkeringar vid stationen är också en viktig del. Att
veta att det finns en bra, trivsamt ordnad och bekväm cykelparkering, där man kan lita på att cykeln
står kvar när man återkommer, kan vara avgörande
för om man väljer kollektivtrafiken i stället för att ta
bilen hela vägen. Undersökningar visar att satsningar på bättre cykelparkeringar ökar antalet personer
som väljer att resa kollektivt.

n

Att ta sig till och från stationen

H

”Röda mattan” mellan station och hållplats för att underlätta byten.
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►►Främja hållbar
bilanvändning
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter.”
”Planera för en blandning av funktioner och samutnyttja
mark och resurser i största möjligaste mån.”

Röststyrning och självkörande fordon är två starka mobilitetstrender.
Samlade parkeringsanläggningar är effektiva och ger flexibilitet.

”All resandeökning ska ske med gång, cykel och
kollektivtrafik”. Så lyder översiktsplanens mål för
resandet i Lunds kommun. I LundaMaTs finns målet att ”Motorfordonstrafiken per invånare på det
kommunala vägnätet, skall minska med 1 % per
år”. Målen är ambitiösa för en kommun som växer.
Utvecklingen i Källby, Klostergården och Sankt Lars
ska bidra till att uppfylla kommunens övergripande
mål i så hög grad som möjligt. Utgångspunkten för
FÖP Källby är att det ska vara enkelt att resa hållbart. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara förstahandsvalen, samtidigt som det ska finnas en god
tillgänglighet för bil.

Dagens resvanor

Det ligger en utmaning i att öka det hållbara resandet. Resvaneundersökningen från 2013 visar att
bilen, följt av cykel, är det vanligaste färdsättet för
boende i Lunds kommun. Ungefär 40 procent av
resorna görs med bil, medan andelen för buss är
9 procent, tåg 8 procent, cykel 28 procent och till
fots 15 procent. Resandet inom Lunds stad är mer
hållbart, cirka 75 procent av resorna görs med de
hållbara färdslagen. Hur man väljer att resa skiljer
sig mellan olika grupper. Forskning visar att om
män skulle resa som kvinnor får man en minskning
av koldioxidutsläppen på drygt 17 procent. Bilinnehavet i planområdet ligger på 280 bilar per tusen
invånare, vilket är lägre än både övriga kommunen
(300) och riket (376).

Framtida resvanor

I samhället finns en ökad medvetenhet kring klimatförändringar. Vad detta, tillsammans med snabb
teknikutveckling för fordon och ändrade inköpsvanor med mer e-handel, innebär för framtidens
fordon och resande är oklart, liksom vilka krav det
ställer på stadsplaneringen. Studier har visat att dagens samlade transportarbete genom självkörande
fordon och delning kan utföras med en sjättedel av
dagens vagnpark utan att en enda människa skulle
behöva ändra sitt resmönster.
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Grovt bedöms totalt 7 000 – 12 000 bilresor alstras
i Källby per vardag. Det övre spannet representeras

av ett bilresande på samma nivå som i Lunds stad
idag, det lägre kräver särskilt kraftfulla satsningar
på hållbart resande. Bakom bedömningen av alstringen ligger olika antaganden, som exempelvis
antal bostäder och typ av verksamheter. Den tidiga
bedömningen ska ses som en fingervisning av storleksordningen på den mängd biltrafik utbyggnaden
kan komma att alstra och behöver följas upp i vidare
arbete. Fördjupade studier behöver också göras
kring hur trafiken fördelar sig på gatunätet och konsekvenserna av detta.
Ett ökat tjänsteutbud, som exempelvis ”Mobility as
a service” där olika transporttjänster kopplas samman gör det möjligt att skapa ett konkurrenskraftigt
alternativ till den privata bilen. Kollektivtrafiken
med sin höga kapacitet utgör ofta stommen i ett sådant system, kompletterat med framför allt bilpool,
hyrbil, taxi och lånecykel.

Att främja hållbar bilanvändning

Färre bilar och lägre hastigheter inom området
ger möjlighet att utforma stadsrummen så att
människor, möten och upplevelser får ta mer plats.
Genom att minska behovet av biltransporter, parkering och avfallstransporter inom området kan det
byggas tätare, säkrare och med mer påkostad ytbeläggning som är anpassad för gående och cyklister.
Samlade parkeringsanläggningar ökar också förutsättningarna för hållbart resande och innebär mer
ekonomiska och flexibla lösningar inför framtiden.
Goda möjligheter att dela bil är hållbart både ur ett
miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv då alla
grupper inte har tillgång till bil.

Gatunätet

Grundprincipen för biltrafiken i Källby är att ett
fåtal något större entrégator förbinder området med
det övergripande gatunätet medan huvuddelen av
det inre gatunätet utgörs av cykelgator. De större
gatorna landar i mobilitetshus med parkering och
annan service i områdets ytterkanter. Principen
innebär att biltrafiken inne i Källby kan minska samtidigt som området är tillgängligt med bil.
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Initialt matas biltrafiken till och från området via
Åkerlund och Rausings väg och Högbovägen, som
förlängs söderut. På sikt kan en ny förbindelse till
väg 108 behövas. Angöring för leveranser och rörelsehindrade ska finnas inom området för att klara
kraven på tillgänglighet. Verksamheternas behov av
transporter ska tillgodoses men andra ska inte lockas till genomfart.
På östra sidan om järnvägen får vägen mellan Sankt
Lars och väg 108 en annan sträckning. Förtätningar
utmed Sunnanväg görs bland annat på ytor som
idag används för markparkering. I samband med
detta kan gatans karaktär bli mer stadsmässig.
I förslaget är passagen under järnvägen i Sunnanvägs förlängning inte en sammankoppling av
bilvägarna på östra och västra sidan av järnvägen,
eftersom detta skulle belasta södra Klostergården
med olämplig genomfartstrafik.

Effektiva och flexibla parkeringslösningar

Bilparkering för boende, besökande och verksamma sker i mobilitetshus i direkt anslutning till
huvudgatunätet. Mobilitetshus kan beskrivas som
framtidens parkeringshus som utöver bilparkering
kan inrymma cykel- och bilpool, hyrbil, laddstolpar
och säker cykelparkering. Det kan också finnas
andra tjänster som till exempel leveransskåp och
cykelverkstad. Om miljörum och sopsugterminal
lokaliseras i mobilitetshusen medför detta en ökad
flexibilitet vad gäller utformning av gatunätet inne i
området eftersom det inte behöver dimensioneras
efter sopbilarnas svängradier.

Med mobilitetshus som används av både verksamheter och bostäder skapas förutsättningar för
samnyttjande av parkeringsplatser. Samnyttjande
kan minska behovet av parkeringsytor med 20–30
procent vilket är positivt för både ekonomi och
effektiv markanvändning. Bedömningen är att verksamheterna och cirka 2 500 lägenheter genererar
ett behov av i storleksordningen 1 500 – 2 000 parkeringsplatser, reduktion för åtgärdspaket bilpool
med mera och samnyttjande av parkering inkluderat. Tre mobilitetshus bedöms vara tillräckligt för
att klara behovet. Helt bilfria boenden kan också
finnas i området.
Enligt parkeringsnormen ska det finnas parkering
för boende inom 300 meter gångavstånd från bostaden. Avståndet kan jämföras med acceptabelt
gångavstånd till busshållplats som anses vara 400
meter. De tre mobilitetshusen täcker väl in bebyggelsen i Källby.

Bilparkering i mobilitetshus bidrar till att skapa en
hållbar stadsdel på flera sätt. Förutsättningarna för
ett mer hållbart resande ökar när bilparkeringen
inte finns i källargarage. Tryggare livsmiljöer skapas när biltrafiken koncentreras till entrégatorna
i områdets utkanter. Fler människor som rör sig i
området skapar mer stadsliv och fler möten mellan
människor. Samtidigt ställs krav på utformningen

av gångförbindelserna i området, det ska vara
bekvämt, säkert och tryggt att gå.

Kostnaden för att bygga en bilparkeringsplats i ett
mobilitetshus är ungefär hälften jämfört med en
plats i källargarage. Bilparkering i samlade anläggningar ovan mark ger en flexibilitet inför framtiden
genom att mobilitetshuset kan omvandlas om behovet av bilparkeringsplatser minskar. Bostadskvarterens gårdar kan rymma större träd när det
inte finns garage under.

En hållbar utbyggnadsstrategi

Åtgärder i trafiksystemet genomförs enligt fyrstegsprincipen, det vill säga att man i första hand
minskar behovet av att resa med bil, i andra hand
ser till att utnyttja den befintliga infrastrukturen
mer effektivt. Vid behov genomförs det tredje steget
– ombyggnationer. Det fjärde steget genomförs om
behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Utvecklingen i området bör bygga på fyrstegsprincipen, det vill säga att stora insatser görs för
att skapa goda förutsättningar för resor till fots och
med cykel och kollektivtrafik (steg ett) innan satsningar som gynnar biltrafiken genomförs.
En ny gatukoppling mellan väg 108 och Källby är en
åtgärd inom steg fyra, och byggs först när den verkligen behövs.

Vidare arbete

Inleda dialog om mobilitetshus med kommunens
parkeringsbolag, fastighetsägare, näringsidkare
med flera.

Utveckling av mobilitetstjänster på stadsdelsnivå.

300 m radie

M

M

M

Principen för biltrafiken i Källby med entrégator och mobilitetshus.
I bilden visas även hur väl mobilitetshusen täcker in Källby (radie 300
meter).
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►►Utveckla och prioritera
Höjeådalens friluftsliv och
naturvärden
Översiktsplanen säger
”Skapa ett nätverk av grön infrastruktur i stads- och landskapsperspektiv som sammanbinder viktiga rekreationsområden, värdetrakter och värdekärnor. Nätverket ska ha
tillräcklig kvalitet och storlek för att de ekosystemtjänster som människan behöver ska kunna produceras.”

Riksintresse friluftsliv

Höjeådalen, som sträcker sig från Genarp till Lomma, och går genom planområdet är markerat som
riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken). Det innebär att området ”har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet”
och att det så långt som möjligt ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Miljöbalken påtalar också att behovet
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
särskilt ska beaktas. Idag har Höjeådalen omkring
120 000 besökare per år, enligt en mätare vid Sankt
Lars.
Området är utpekat som riksintresse på grund av
dess goda förutsättningar för berikande upplevelser
i natur och kulturmiljöer. Området har också goda
förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter.
Som friluftsområde är Höjeådalen unikt då det är
lätt att nå från Lunds tätort. Gång och cykelvägar
från södra delarna av Lund och Värpinge ansluter
till området. Bussförbindelse finns till Värpinge och
Sankt Lars området. Från Station Klostergården
kommer det att vara 550 meter till Höje å och 350
meter till Höjeådalen. Det finns alltså en potential
till fler besökare även från angränsande kommuner.
När friluftsstråket etablerats i sin helhet kan man
välja att röra sig mot havet eller skogen.

Inom planområdets västra del är ån till stora delar
dold i vegetation. För Lundaborna har Källby dammar ett stort rekreativt värde med fri sikt över stora
vattenytor och ett rikt fågelliv.
Sankt Lars har stora natur- och kulturmiljökvalitéer
som preciseras i aktuellt detaljplanearbete.

Naturvärde
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I princip all naturmark i Höjeådalen bedöms hysa
någon form av naturvärde och området i sin helhet är mycket viktigt för att upprätthålla ekosystemtjänster på landskapsnivå enligt en nyligen
framtagen Naturvärdesinventering av Höjeådalen,
Ekologigruppen (2019). Flera rödlistade arter har
noterats och Källby reningsdammar är en myck-

Rekreativ vistelse vid Höje å.

et viktig rastlokal för fåglar. Sankt Lars parken
innehåller särskilt skyddsvärda träd och enstaka
rödlistade arter knutna till äldre träd och död ved.

Att prioritera och utveckla Höjeådalens friluftsliv och naturvärden

Att prioritera och utveckla Höjeådalens friluftsliv
och naturvärden innebär att naturen får ta plats och
exploatering stå tillbaka. Samrådsförslaget visar två
alternativa förtätningsstrategier där frågan om hur
reningsverkets tomt ska användas efter reningsverkets flytt utforskas.

Tätortsnära rekreation

Det är brist på tätortsnära natur i regionen. Höjeådalen har potential att utvecklas till ett attraktivt
natur- och friluftslivsområde likt Skrylle, fast stadsnära och med ett kollektivtrafikläge! För att Höjeådalen ska hamna inom Naturvårdsverkets definition
på tätortsnära friluftsområden måste målsättningen
vara minst 100 hektar naturmark. Områdets storlek
bör prioriteras, både med tanke på att besökstryck
förväntas öka i samband med utvecklingen av Källby
och för att uppfylla målbilden om ”Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation”.

S Sandby
Lund

Sant Lars park
Lomma

Dalby

Staffanstorp

Genarp

Riksintresse friluftsliv Genarp–Lomma, riksintresseområdet
ansluter till Riksintresse friluftsliv Romeleåsen med Skrylleområdet
och knyter ihop skog och hav.
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Själva åstråket föreslås behållas vilt och utveckling
bör utgå från de värden som idag upplevs på platsen: Stillhet och rofylldhet, Frihet och rymd, Artrikedom och naturpedagogik, Äventyr och utmaning,
Kultur, Samlarglädje och Samvaro. Källby dammar
är en resurs och en yta att inrymma i rekreationsområdet. Här finns stor potential att utveckla och
tillgängliggöra området. Samtidigt behöver utvecklingen av området göras med hänsyn till naturvärden för att inte orsaka störningar och slitage i
känsliga delar. Exempel på åtgärder för att utveckla
friluftslivet inom området är nya entréer, torn och
gömslen för att studera fågellivet, fiskeplatser, bryggor och trädäck, vindskydd, förbättrade utblickar
och mötesplatser. Längre vandringsstråk längs ån är
ytterligare utvecklingsmöjligheter för friluftslivet.

Kopplingar till den omgivande staden och
regionen

Med Station Klostergården på plats blir det cirka
550 meter till Höje å respektive cirka 350 meter till
Höjeådalen från en regional hållplats. Upptagningsområdet sträcker sig utmed järnvägen med potential för besökare från angränsande kommuner. Från
Station Klostergården kan man välja att röra sig
mot havet i Lomma eller skogen i Genarp, när friluftsstråket etablerats i sin helhet. Staffanstorp planerar ett utvecklingsområde för blandad stad söder
om Höje å. Kommunerna ska samarbeta kring Höje
å som målpunkt för rekreation. När kopplingar över
ån utvecklas ska det öst-västliga rörelsemönstret
för rekreation inte brytas.

Naturområden inom en mils radie från Lund, Höjeådalen markerat i rött.

Möte mellan grönområde och bebyggelse

Bebyggelse i direkt anslutning till natur- och rekreationsområde kan påverka rekreationsupplevelsen
och innebära störningar för djurlivet. Det är därför
viktigt att bebyggelsen trappas ner mot dammarna
och grönområdet och att gränsen mellan stad och
natur utformas med försiktighet.

Markanvändning

Höjeådalens naturvärdeklasser från Ekologigruppens naturvärdesinventering.

Båda förtätningsalternativen visar naturområde
utmed Höje å och förutsättningar för gröna kopplingar upp mot staden. Sunnanvägs förlängning är
gräns för bebyggelse. Alternativ 1 visar ny grönyta
på reningsverkets tomt. Alternativ 2 visar blandad
bebyggelse och idrottsytor cirka 40 meter från
dammarna.

Sta�on
Klostergården

Vidare arbete

Initiera kommunöverskridande utvecklingsprojekt
av friluftslivsstråk Lomma – Genarp. Starta utvecklingsarbete för rekreation för Källby dammområde
och Höjeådalen. Utredningsarbete om ett framtida
kommunalt naturreservat i Höjeådalen.

Ca 350 m

Ca 500 m

Avståndet mellan Station Klostergården och Höje å är cirka 450 meter och
fram till friluftslivsområde cirka 350 meter.
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►►Låt dagvatten och skyfallshantering ge området
struktur och grönska
Översiktsplanen säger
”Öka andelen multifunktionella ytor med träd, vegetation
och vatten där en öppen dagvattenhantering kan fungera
tillsammans med andra funktioner.”

Vision av öppen dagvattenhantering längs med Esplandaden i Lund.

Två tredjedelar av Lunds dagvatten rinner ut i Höje
å. Hela planområdet sluttar ner mot ån från cirka
+27 meter över havet vid Nordanväg till cirka +7
meter över havet vid Höje å. I dagsläget finns det
inte några öppna dagvattenstråk utan ledningsnätet
tar hand om dagvatten under mark.

Att låta dagvatten och skyfalls
hantering ge området struktur och
grönska

Genom att lyfta fram dagvattnet i öppna diken och
följa naturliga flödesriktningar kan områdets karaktär skapas utifrån just den här platsen. Grönstråk
följer vatten och den grönblå strukturen blir styrande för omgivande kvarter. Genom öppna diken och
magasin skapas fördröjning av dagvatten och ett
dike har större flexibilitet i volymförändringar än en
ledning.

Skyfall

Skyfallssituationer, kraftiga regn under kort tid,
inträffar under en begränsad period på några timmar men kan orsaka stora skador och ekonomiska
förluster. Regn med exempelvis 50- och 100-års
återkomsttid kan orsaka sådana situationer. Dräneringsbrunnar och ledningsnät kan inte ta emot det
kraftiga flödet med översvämning som konsekvens.
Nybyggnation ska i Lunds kommun skyddas mot ett
100-årsregn med klimatfaktor och för en hållbar
skyfallshantering behöver mark avsättas. Vattnet
ska ledas bort från byggnader och viktig infrastruktur mot ytor som magasinerar vatten tillfälligt eller
stråk som leder undan vattnet.
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Gator i nordsydlig riktning inom Källby föreslås
utformas för att kunna hantera skyfallssituationer; som skyfallsleder med en avrinningsriktning.
Öst-västlig struktur höjdsätts för att rikta vatten
mot skyfallsgatorna. Vattnet föreslås ledas till
grönytor inom och utom den täta bebyggelsen. Även
torg och andra ytor kan utformas multifunktionella
och fungera som skyfallsmagasin vid de få tillfällen
det behövs. Källby dammar kan utformas för att
hantera vatten vid ett skyfall, vattnet behöver då
ledas dit.

Gatustrukturen riktas för att följa vattnets flödesriktning mot Källby
dammar och Höje å.

Ett exempel på skyfallsgata är att låta mitten av
gatan utgöra lägsta punkt. Framkomlighet säkras
genom att låta gång-och cykeltrafikanter samsas
närmast husfasaderna, under skyfallssituationen.
Räddningstjänstens framkomlighet behöver säkras
på kringliggande gator.

Högvatten

Naturområdet kring Höje å utvecklas med utrymme
för att låta Höje å svämma över vid högvatten. Högvatten förekommer främst på vinterhalvåret och vid
längre, sammanhängande regn på sommarhalvåret.
Källby dammars fördröjningsvolym kan även nyttjas
för att ta hand om Höjeås högvatten.
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Teckenförklaring
Planområde
Blågrönt huvudstråk ny�
Blå-gröna huvudstråk
Grönområde, Ny
Grönområde, Beﬁntlig
Natur, Beﬁntlig

Teckenförklaring
Planområde
Maxvattendjup, 100årsregn
0.1 - 0.3 m - Besvärande framkomlighet
0.3 - 0.5 m - ej möjligt att ta sig fram med motorfordon.
Risk för stor skada
> 0.5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Grönytor och övergripande grönstruktur. Förtätningsalternativ 2 tar en del
grönyta i anspråk för blandad bebyggelse, söder om Höjeåvägen.

Skyfallskartering 100 års-regn.

Grönstruktur

Planområdets grönstruktur följer tankarna i kommunens översiktsplan och förslag till grönprogram
med det starkaste stråket utmed Höje å och förbindelsestråk ner till ån från staden i nord-sydlig
riktning. Längs järnvägen och förbi korpfotbollsplanerna går ett grönstråk med gång- och cykelväg
som slutar i Källbymölla odlingslotter. Aktivitetsstråket utmed Västanväg är kantad av en allé som
ger ytterligare en grön koppling från Stadsparken
ner till Höje å. Allén har biotopskydd. Delen mellan
Arenan och Nordanväg kan gärna inrymma fler träd
liksom att den gröna förbindelsen mellan järnvägen
och Arenan behöver förstärkas. Källbyområdet ska
utformas som en grön stadsdel där grönska integreras i de gemensamma rummen.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar två grönstråk genom
Källbyområdet på västra sidan som följer utfallet
från skyfallskarteringen; från Patrik Rosengrens
park ner till Höje å och från ravinen vid fornlämningen Lyckebacken ner mot ån. Övriga grönytor
ingår i markeringen för blandad bebyggelse.

Teckenförklaring
Planområde
MSB kartering 2015 - 100-årsflöde

MSB kartering 100-årsflöde i Höje å.

Vidare arbete

En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas
fram tillsammans med gestaltningsförslag. Grönstruktur inom utbyggnadsområdena behöver studeras liksom gröna kopplingar in mot staden och
Stadsparken.

Höje å vid högvatten våren 2019.
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►►Omvandla Källby
dammar med dagvatten
Översiktsplanen säger
”Stärk den gröna infrastrukturens kvalitet och funktionalitet så att effekterna av den pågående klimatförändringen kan hanteras och kostnaderna för klimatrelaterade
skador reduceras.”

Källby reningsverk

Lunds befolkning ökar i snabb takt. För att möjliggöra tillväxten behöver avloppsreningsverket i
Källby, dit Lunds kommuns avloppsvatten förs idag,
byggas ut. I Malmö finns samma utmaning med Sjölunda avloppsreningsverk. VA SYD ser en regional
samhällsekonomiskt fördelaktig lösning; att bygga
ut ett avloppsreningsverk istället för två. VA SYD
planerar att bygga ut och modernisera Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, för att kunna ta emot ett
regionalt flöde och för att förbättra kvaliteten på det
vatten som släpps ut i vattenmiljön. Det är framför
allt läget och recipienten som motiverar att bygga ut
i Malmö istället för i Lund. Sjölundaverket i Malmö
är placerat på ett betryggande avstånd från bostäder
och centrum. I Lund har staden växt sig nära inpå
avloppsreningsverket. Öresund är också mindre
känsligt som recipient än Höje å. I utbyggnadsplanen för Sjölunda avloppsreningsverk ingår att
leda avloppsvattnet från Källby i Lund till Sjölunda i
Malmö och att stänga Källby avloppsreningsverk.
En viss verksamhet behöver dock vara kvar på
Källby, en pumpstation och ett underjordiskt utjämningsmagasin för att hantera stora flöden.
Tidplanen för genomförande sträcker sig tio år fram,
2028 ska ”Nya Sjölunda” kunna ta emot avloppsvatten från Lund och då kan Källby avloppsreningsverk börja monteras ned. Närmaste perioden 2019–
2021, fokuserar VA SYD på planering och beslut för
att klargöra förutsättningar, välja rätt metoder och
för att möjliggöra investeringar som ska säkra avloppsvattenhanteringen för lång tid framöver.

Källby dammar idag.

Att omvandla Källby dammar med dagvatten
Vattenspegeln från dammarna kan bevaras genom
att dammarna får en ny funktion. VA SYD ser en
möjlighet att leda dagvatten från staden via dammarna till Höje å. Dammarna skulle då utformas för
att rena och fördröja dagvattnet, vilket jämnar ut
flödet till Höje å och gör att vattenmiljön förbättras i
Höje å. I dag går dagvatten orenat och utan fördröjning ut i Höje å, vilket gör att föroreningar spolas ut
och att kraftiga flöden i samband med regn orsakar
erosion.

Fördröjningsdamm

En fördröjningsdamm kan utformas med eller utan
en permanent volym. Den permanenta volymens
vattenyta ligger precis i underkanten för utloppet
och tappas därför inte av. Den permanenta volymen
minskar bara till följd av infiltration, avdunstning
och växtupptag. Den permanenta volymen fylls upp
före fördröjningsvolymen vid nederbörd.

Inloppet till dammen är större än utloppet så att flödet stryps. Eftersom inte lika mycket vatten kan gå
ut som in så samlas vatten i dammen och fyller upp
fördröjningsvolymen. Fördröjningsvolymen tappas
sedan sakta av för vara tillgänglig till nästa regn. Hur
stor fördröjningsvolymen är beror på vilka flöden
som dammen är dimensionerad för. För säkerhets
skull har dammen möjlighet att brädda vatten om
ett för stort flöde kommer till dammen.

Källby dammar

Idag är Källby dammar en del av reningsverkets
anläggning och försörjs av renat avloppsvatten.
Reningsverket avger ett konstant flöde av ljummet
vatten som renas ett sista steg i Källby dammar
innan vattnet leds ut till recipienten Höje å. Höje
å har idag otillfredsställande ekologisk status och
den kemiska statusen uppnår ej god status. När
reningsverket flyttar pumpas Lunds avloppsvatten
till Sjölunda och Källby dammar står tomma om inte
någon åtgärd görs.
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Principskiss av en fördröjningsdamm.
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Källby dammar efter reningsverkets flytt

VA SYD och Lunds kommun har med hjälp av Ekologigruppen tagit fram en utredning 2019-03-19, för
att undersöka möjligheten att fylla dammarna med
vatten efter reningsverkets flytt. Rekreationsvärdet
kring dammarna är stort. Det finns ett behov av
att rena dagvatten i Lund och genom att omvandla
dammarna till fördröjningsmagasin kan en vattenspegel skapas i dammarna. Åvatten har bedömts
mindre lämpligt på grund av att ån ligger lägre än
dammarna och vattentillförsel skulle behöva pumpas.
Ekologigruppen har undersökt och illustrerat tre
alternativ som kräver små, medelstora eller stora
åtgärder. Små åtgärder innebär att dammarna och
ådalen i huvudsak är oförändrade. Åtgärderna består i att leda annat vatten till dammarna samt mindre justeringar i området för att skapa mervärden.
Dammarna har utan omformning branta slänter,
vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Mellanstora
åtgärder innebär att samtliga reningsverksdammar
får vara kvar men utvecklas och binds samman med
flackare släntlutningar och en mer flikig strandlinje.

Det stora åtgärdsförslagets motiv är att skapa en
variation i utformning, upplevelse och vyer från
järnvägen till Trolleberg. Utan någon begränsning i
utformningen av området är det möjligt att ta bort
några av dagens dammar och låta Höje å ta plats i
dalen igen. Förslaget innebär att de norra reningsverksdammarna tas i anspråk för en ny parallell
sträckning av Höje å med ett delflöde i en ny åfåra,
och med anslutande låglänta översvämningsområden på ena sidan. Den befintliga åfåran ligger
kvar. De södra dammarna är kvar och utvecklas med
flackare släntlutningar och en mer flikig strandlinje.

Koncept för alternativ ”stora åtgärder”.

Alternativ ”stora åtgärder” vid högt respektive lågt vattenstånd.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar Källby dammar inom
naturområde.

Vidare arbete

Fortsätta samarbetet mellan VA SYD, Höje å vattenråd och Lunds kommun för att ta fram en handlingsplan som kan samordna rekreations- och naturbehov med omställningen av Källby dammar.

Koncept för alternativ ”medelstora
åtgärder”.

Alternativ ”medelstora åtgärder” vid
högt respektive lågt vattenstånd.

Koncept för alternativ ”små åtgärder”.

Alternativ ”små åtgärder” vid högt
respektive lågt vattenstånd.
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STRATEGIER FÖR: ETT MINSKAT KLIMATAVTRYCK

Minskat klimatavtryck

Att bli en klimatneutral stadsdel till 2040 är ett
ambitiöst mål och för att uppnå det behöver stora
förändringar göras i bland annat energisystem och
transportsystem liksom i människors beteenden.
Stadsplanering ger goda möjligheter att minska energibehov och det är viktigt att det som byggs nytt
görs enligt ”best practice” och använder innovativa
lösningar för att redan från början vara energieffektivt, främja hållbara transporter och inte bidra
med klimatpåverkande utsläpp. Med god planering
och genom att skapa förutsättningar kan lokal produktion av energi främjas och områden öka sin grad
av självförsörjning av energi. Stadsplaneringen skapar också möjligheter för människor att leva hållbart – ”det ska vara lätt att göra rätt” - där mobilitet
och hur man rör sig i staden är en viktig faktor.
Utbyggnaden av Källby sträcker sig över en lång
tidshorisont, runt 20 år, och vad som är bästa
tillgängliga teknik kommer förändras, varför den
fortgående planeringen och utbyggnaden kommer
att behöva anpassa och ta till sig nya tekniker och
metoder fortlöpande.

Tätt och energieffektivt

Källbys läge ger goda möjligheter att uppnå målet
om att bli klimatneutral, tillsammans med en strategisk och innovativ planering. Stationsläget och
det centrumnära läget möjliggör för huvuddelen av
transporterna att göras hållbara. Den huvudsakliga
utbyggnaden görs tät och energieffektiv i en sammanhållen stadsstruktur, vilket främjar såväl låg
energianvändning som lägger grunden för minskat
transportbehov när flera funktioner och service kan
finnas lokalt.

Energianvändningen är en viktig faktor för att uppnå klimatneutralitet. Enligt energitrappan ska behovet i första skedet minskas, vilket kan göras genom
att bygga energieffektiva byggnader med låga värmeförluster liksom att förflytta sig med gång, cykel
och kollektivtrafik i första hand. Teknisk utveckling
kan minska energibehovet och slutligen ska den
återstående delen vara förnybar energi. Källby har
goda förutsättningar genom dels möjligheten att
ansluta till fjärrvärmenätet och dels genom att främja lokala energilösningar. Den befintliga bebyggelsen
innebär större utmaningar att energieffektivisera än
nybyggnation. Energieffektiva renoveringar och att
skapa möjligheter för produktion av lokal förnybar
energi är möjliga vägar att gå för att bli klimatneutrala.

Behov av svalka/kyla
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Ett förändrat klimat med mildare vintrar och varmare somrar kommer förändra behovet av uppvärmning och kylning. I den fysiska strukturen läggs
grunden för att minska uppvärmningen i staden,
urbana värmeöar, vilket motverkas med grönska och
plantering av träd som ger skugga. Grönska och utvändig solavskärmning på byggnader minskar behovet av energikrävande avkylning. Fjärrkyla kan vara
en effektiv lösning för det återstående kylbehovet,
främst i kontors- och verksamhetslokaler.

Solcellsanläggning på LKF:s hyreshus vid Magistratesvägen i Lund.

Inom området finns fjärrkyla i industriområdet
Lyckebacken och till bostadsområdet Klostervalllen
norr om Nordanväg.

Minskad resursanvändning

Förutom energianvändning behöver också resursanvändningen minska för att uppnå klimatmålen
och målet om att Källby ska vara en klimatneutral
och resurseffektiv stadsdel. Resursanvändningen
bör finnas med i planeringen från start; från masshantering och byggnadsstrukturer och materialval
till avfallshantering och möjligheter till återbruk och
delningsekonomi. Livscykelperspektiv underlättar
för att de miljöbästa valen görs.

Strategier för ett minskat
klimatavtryck

Ett minskat klimatavtryck påverkar många delar i
utvecklingen av Källby och ska genomsyra hela
arbetet. Flera av strategierna i fördjupningen av
översiktsplanen för Källby har en utgångpunkt i
minskat klimatavtryck.

Utbyggnadsriktning – förtätning och hushållning
med naturmark
►► Bygg blandad stad utifrån stationen.

►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och
friytor.
Hållbar mobilitet

►► Cykel som prioriterat färdmedel.

►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet.
►► Främja hållbar bilanvändning.
En stärkt grön infrastruktur

►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området
grönstruktur.

Vidare arbete

Ta fram ett hållbarhetsprogram som följer de olika
projekten inom området från planering till genomförande och drift.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

►►Nyttja fjärrvärme och
solenergi
Översiktsplanen säger
”Kommunen ska stimulera ur miljösynpunkt hållbara
och kostnadseffektiva lösningar. Kraven bör anpassas till
vad som långsiktigt bedöms vara ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart och som tillgodoser kraven på hälsa,
tillgänglighet, trygghet och säkerhet i bostaden och närmiljön. Särskild vikt ska läggas på energieffektivitet.”
”Verka för utökad energiproduktion från förnybara
energikällor. Med hjälp av solkraft kan lokal förnybar
produktion av el och värme öka.”

Källby har goda förutsättningar att såväl ansluta
till befintligt fjärrvärmenätet som att främja lokala
energilösningar. Den befintliga bebyggelsen innebär
större utmaningar att energieffektivisera än nybyggnation. Energieffektiva renoveringar och att skapa
möjligheter för produktion av lokal förnybar energi
är möjliga vägar att gå för att bli klimatneutrala.

Solceller på Kristallens tak.

- 45

45

FÖP Källby har varit ett fall i en studie om solenergi
genom projektet Baltic energy areas a planning perspective (BEA-APP) –Urban solar energy planning in
Sydvästra Lund 2016-2018. HelaStrategi
planområdet
sluttar
V.7 B Energieﬀek�visering
ner mot söder från +27 meter över havet vid NordFör a�Höje
maximera solintag
för solceller
på tak
anväg till +7 meter över havet vid
å och
har
är det gynsammt a� hålla den 45 graders
vinkel i rela�on �ll nord/syd axelnsom bygggoda förutsättningar att nyttja solens
energi.
nadsstrukturen i området har idag. Slu�ning

Att nyttja solenergi

på tak varierer mellan 18-47 grader för a�
maximera energiintag från solen.

För att kunna nyttja solenergi i en stadsstruktur
behöver solcellerna integreras i arkitekturen, väggar
eller tak. Den underliggande strukturen i Källby som
inbjuder till en rutnätsstad i sydväst till nordöstlig
riktning är gynnsam för fördelaktig takorientering
av byggnadernas tak. För att optimera upptagningstid av solljus behöver taken orienteras -45 grader
till +45 grader i relation till en nord-sydaxel med en
takvinkel om 18–47 grader. Viktigast är att taken
inte skuggas av varandra.

Diagrammet visar hur byggnadsstruktur kan planeras för att
maximera solenergi.

Vidare arbete

Utforska lokala energilösningar med Kraftringen
och andra relevanta aktörer.

Fjärrvärmenät i Källby.

47

48

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE LUND

Det levande och
stationsnära Källby
Med Station Klostergården får området en ny entré och plats både i staden och regionalt.
Den sociala hållbarheten blir en viktig fråga när nya områden byggs intill befintliga. Det
är viktigt att skapa målpunkter som kan attrahera och generera möten mellan människor
från bägge sidor om spåren. Områdets förutsättningar för idrott och rekreation kan locka
många människor även från andra delar av staden och närområdet.

I Källby och Klostergården finns en rik historia som ska visas upp och tas tillvara. Härifrån
går den gamla vägen till Uppåkra och det finns två äldre gravhögar. Åkerlund och Rausings
industrihistoria och Klostergårdens bostadsområde med parkstråk och centrum behöver
lyftas fram. Nya miljöer ska ta vara på platsens kvalitéer.

Mål för det levande och stationsnära Källby
•
•
•

Källby ska bli Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation.

Källby ska erbjuda en attraktiv helhet där alla kan känna tillhörighet, delaktighet och
en stolthet över att bo, arbeta och besöka.
I Källby ska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena värnas och utvecklas,
samtidigt som nya skapas för att stärka identiteten.

Strategier
En stärkt social hållbarhet
►► Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet
►► Länka samman de östra och västra stadsdelarna
Arkitektur, kulturmiljö och identitet
►► Synliggör fornminnen och arkitekturhistoria

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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►►Etablera aktivitetsstråket
mellan Arenan och
Källbybadet
Översiktsplanen säger
”Skapa ett tillgängligt sammanhängande nätverk av
offentliga rum i staden och tätorterna för att skapa goda
förutsättningar för möten och stimulera till rörelse,
idrott och aktivitet.”

Inom cirka 500 meter från Station Klostergården
finns idag Sparbanken Skåne Arena, Stadion, Klostergården IP, korpplaner och Källbybadet. Därefter
finns Höje å med fina möjligheter för löpning och
promenader.

Arenan håller både kultur- och idrottsarrangemang
med många besökare. De fullskaliga fotbollsplanerna vid Arenan och de mindre korpenplanerna
utmed Västanväg hyser sommarläger, cuper och
events samt dagliga träningar. Källbybadet ligger
idag gömd utmed Höje å. Samtliga målpunkter generar idag en stor del biltrafik men kan med Station
Klostergården få ett nytt sammanhang i staden.

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen med 17 500 nya bostäder i Lunds
stad till 2040. Det ger cirka 35 000 nya invånare
till staden som 2019 då når cirka 95 000 invånare.
Inom planområdet bor idag cirka 8 700 invånare,
med ytterligare cirka 2 000–3 000 nya bostäder
ökar invånarantalet med 4 000–6 000 invånare till
2040.
Behovet av ytor för idrott är en fråga som behöver
lyftas för att säkra strategiska ytor för framtiden.

Olika typer av idrottsanläggningar

Olika sporter har olika krav på yta och typ av
anläggning. I stora drag kan de olika behoven sammanställas:

• Specialanläggningar och huvudidrottskluster:
Stora anläggningar med många besökare och
ett stort upptagningsområde, som Arenan med
arenaområdet.
• Övrig inomhusidrott: Vanliga hallar för varierade inomhusidrotter. Ofta kopplade till
skolverksamhet.

• Idrottsplatser: Utpräglade idrottsplatser, i
första hand utomhusidrott, i stadsdelar nära
boende.
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• Större parker: Parker med många funktioner,
mycket människor, till exempel Stadsparken
och Sankt Hans. I framtida stadsplanering är de
öppna grönytorna viktiga för daglig motion och
rekreation.

Plaskdamm på Klostergården.

• Spontanidrottsplatser i det offentliga rummet:
I ett allt mer intensivt samhälle är det viktigt
att möjlighet att röra sig enkelt finns i närheten
av bostaden, till exempel med belysta löpslingor
och utegym.

Vilka ytor och anläggningar som kan finnas i Källby
behöver utforskas vidare, det handlar både om större anläggningar och ytor men också de mindre utrymmeskrävande som enklare kan ges plats i stadsrummet. En flexibel planering av ytor skapar också
utrymme för att möta nya behov och nya idrotter
som växer fram, viktigt är dock att prioritera dessa
ytor. Att skapa gröna ytor för fri aktivitet och rörelse
där kreativiteten kan forma aktiviteten är en del i att
skapa goda och jämlika livsvillkor, särskilt för barn.

Att etablera aktivitetsstråket mellan
Arenan och Källbybadet

Genom att etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet får området en ännu tydligare
idrottsidentitet. Station Klostergården i Lund blir
förknippad med idrott. Det blir lätt att orientera sig,
att etablera sig och dra nytta av de resurser som går
att dela. Stråket blir en mötesplats för barn, ungdomar, familjer och äldre. Stråket slutar inte vid Källbybadet utan når ner till Höje å rekreationsområde
där det knyter an till Flackarps byväg mot historiska
Uppåkra.
Här finns förutsättningar för att bli ’Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation’.

Målpunkter utmed aktivitetsstråket

Utmed aktivitetsstråket uppmuntras etablering av
idrottsfunktioner och föreningsliv. Entréer vänds
mot stråket med tydlig skyltning och belysning.
Klostergårdsskolan kan bidra med entréer på den
östra sidan till exempelvis samlingssal och rum som
kan nyttjas av föreningslivet på kvällar och helger.
Möjlighet skapas för befintliga etableringar, som
Källbybadet, för nya entréer mot aktivitetsstråket.

Värpinge

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY
Centrum

Högevallsbadet
Ca 1 Ha

Ca 3 Ha

Ny funk�on i
Värmeverket

Arenan
Klostergårdens
idro�sområde

Sta�on Klostergården

Föreningslokaler i
skola

Nya målpunkter
ca 3,9 Ha

Klostergården

Entré Höje å

Hö
ca jeåd
6 k ale
m
n

sg

Hist
oris

kt s
tråk
�ll
U

ppå
kra

Källbybadet

rön

om

St Lars

råd

e

Aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet ankrar i Stadsparken och fortsätter till Höjeådalen och vidare mot Uppåkra.

Låt föreningslivet färga torg, platser och
parker

Föreningslivet får ge sig till känna på offentliga
platser – vad som försiggår bakom fasaden får spilla
ut på trottoaren, torget eller parken i anslutning.
Det ger ett upplevelserikt stråk och gör samtidigt
tröskeln lägre för att våga sig in och prova på en
ny idrott eller aktivitet. Det är också en form av
samnyttjande – ett nyttjande av den offentliga platsen.
Restvärme kan användas för att hålla trottoarer och
platser uppvärmda för att förlänga möjligheten till
utevistelse och kanske bjuda in till nya aktiviteter.

Värmeverket

Värmeverket ligger strategiskt vid Station Klostergårdens entré. Markplan på värmeverket kan nyttjas
för publika funktioner när Station Klostergården
öppnar 2024. En plats att vänta på tåget eller på
att barnen ska bli klara med sina aktiviteter är ett
förslag.

Folkhälsa

I en tid när den fysiska aktiviteten minskar och
särskilt tydligt hos barn och unga är det viktigt att
skapa ytor och möjligheter för idrott och aktiviteter.
Den organiserade idrotten är stark i Källby och har
även en utvecklingspotential längs aktivitetsstråket.
Samtidigt får inte den spontana idrotten glömmas
bort – och den växer också hela tiden.
Det ska vara lätt att cykla till Källby och Klostergården, men med ett stationsnära idrottsläge kan
även de som inte kan cykla och barn, ungdomar och
vuxna ta sig till sina aktiviteter, tryggt även kvällstid
under den mörka årstiden. Barn blir inte beroende

av skjuts med bil från föräldrar, till avskilda idrottsplatser i utkanten av staden, vilket skapar jämlika
förutsättningar för att delta. Aktivitetsstråket kan
samtidigt bli en målpunkt för hela familjen, där olika
familjemedlemmars aktiviteter kan synkas och
bidra till ett trivsamt vardagsliv utan stress.
Fysisk aktivitet har många goda sidor och ger positiva effekter för såväl fysisk som psykisk hälsa. När
staden förtätas finns risk för att ytor för grönska,
aktivitet och rörelse tas bort. Barn och äldre som
inte kan ta sig långa sträckor på egen hand behöver
ha grönytor nära bostaden (inom 300 meter), vilket
också har visat sig öka trivseln i ett bostadsområde.
Större grönområden, som Höjeådalen, nära är också
viktigt för barn och ungdomar som inte annars har
möjlighet att ta sig ut i naturen.
Föreningsliv och idrott kan bli en mötesplats mellan människor från olika delar i staden. Samtidigt
finns det tydliga mönster i vilka som är engagerade
i föreningslivet och vilka som inte deltar, som följer
socioekonomiska förutsättningar. Ett aktivt föreningsliv och ytor för idrott och aktivitet i Källby ger
förutsättningar för att alla, oavsett socioekonomisk
bakgrund, ska få tillgång till utbudet och mötas. Det
ger också möjlighet för att människor på olika sidor
järnvägen möts.

Markanvändning

Diagrammet visar aktivitetsstråket mellan Arenan,
utmed Västanväg till Källbybadet.

Vidare arbete

Utreda behovet av stadsnära idrottsytor för en växande befolkning.
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►►Länka samman de östra
och västra stadsdelarna
Översiktsplanen säger
”Skapa förutsättningar för stärkta och nya rörelsemönster i kommunens stadsrum för en ökad trygghetskänsla.”

Aktivitetsytan Aktivia på Klostergården med hängmattor, basketkorg,
pingisbord, utescen, gungor och sittplatser.

Idag finns två möjligheter att korsa järnvägen, via en
otrygg passage i Nordanvägs förlängning och nere
vid Höje å rekreationsstråk under järnvägsbron.
Idag är den stora attraktionen på västra sidan Källby
dammar. Skolorna skapar ett visst utbyte mellan
östra och västra sidan. Verksamhetsområdet bakom
sitt stängsel är en otillgänglig barriär endast tillgänglig för anställda. På östra sidan är bostadsområdet Klostergården etablerat med Klostergårdens centrum, ett stadsdelscentrum som innehåller
livsmedelsbutik, frisör, café, pizzeria, bibliotek,
kyrka och församlingshem men som främst attraherar boende på Klostergården. Idrottsaktiviteterna utmed aktivitetsstråket lockar människor från
västra sidan liksom från hela Lund och till viss del
regionen.

Att länka samman stadsdelarna
Klostergården och Källby

För att länka samman stadsdelarna Klostergården
och Källby är det viktigt att skapa målpunkter och
mötesplatser i det gemensamma rummet som kompletterar och attraherar invånarna mellan östra och
västra sidan. Östra sidan har flera funktioner som
kan locka framtida Källbybor till Klostergården.
Vilka funktioner skulle Klostergårdsborna kunna
dra nytta av, på västra sidan? Att blanda boende och
arbetsplatser är ett sätt att skapa dagliga flöden av
människor från olika delar av staden.
Skolor är en gemensam funktion som kan ena äldre
och nyare områden genom att barnen blandas, blir
bekväma och rör sig mellan stadsdelarna utan att
tänka på det.

Genom att forma stråk till levande platser skapas
förutsättningar för att både män och kvinnor, yngre
och äldre kan känna sig trygga och röra sig mellan
stadsdelarna. Platser utformas för att skapa överblick och orienterbarhet.
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Station Klostergården

Kring Station Klostergården kan Källby centrum
naturligt växa fram. Närområdet blir attraktivt för
nya arbetsplatser som kan vara placerade tillsammans med bostäder och bidra till en blandad stad.
Pendlare som anländer på östra sidan och avreser
på västra sidan eller tvärt om blir en målgrupp att
locka till att stanna kvar och ta del av olika funktioner på väg hem eller till arbetet.

Trygghet och jämställdhet

Lunds kommun har gjort en kartläggning av segregation som visar på större skillnader mellan mindre
områden än vad som framträder på stadsdelsnivå.
Enskilda bostadsområden avviker från snittet i kommunen i förhållande till inkomst, utbildningsnivå
samt balans mellan bostads- och hyresrätter.
Det finns ofta ett samband mellan lägre socioekonomisk standard och boendeform. Hyresrätter
dominerar i områden med låg medelinkomst och
utbildningsnivå. En viktig åtgärd för att motverka
segregation är blandade boende- och upplåtelseformer, inte bara inom stadsdelar utan inom bostadsområden och till och med inom kvarter.

Kartläggningen visar på ett samband mellan boendesegregation och skolsegregation, det vill säga
att skolor i områden med lägre socioekonomiska
förutsättningar visar lägre resultat. Strategisk stadsplanering genom större skolor med ett bredare upptagningsområde och attraktiv lokalisering kan ge
förutsättningar att skapa samma förutsättningar för
barn från olika områden.

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY
Ca 3 Ha

Källby
centrum
Teckenförklaring
Planområde avgränsning
Fyrspårig järnväg

ca 3,9 Ha

Sta�on Klostergården
Grönstruktur
Grönområde beﬁntligt
Blandad bebyggelse, beﬁntlig
Blandad bebyggelse, ny

Klostergårdens
centrum

Stadsutvecklingsstråk
Centrum
Ak�vitetsstråk
Funk�oner utmed ak�vitetsstråk

Två stadsdelscentrum som kompletterar varandra.

Markanvändning

Diagrammet visar ett stadsdelscentrum för Källby
invid Station Klostergården och Klostergårdens
centrum utmed Nordanväg.

Vidare arbete

En näringslivsutredning behöver tas fram för att
undersöka behovet av verksamheter, kontor och
service i Källby och hur Klostergårdens centrum kan
dra nytta av utvecklingen i området.

Hyresrätter: Desto mörkare färg, desto högre andel hyresrätter.

Inkomstfördelning: Desto mörkare färg, desto lägre inkomst.

53

STRATEGIER FÖR: ARKITEKTUR, KULTURMILJÖ OCH IDENTITET

►►Synliggör fornminnen och
arkitekturhistoria
Översiktsplanen säger
”Stärk förutsättningarna för att arkitekturens och
kulturmiljöernas värde synliggörs, uppskattas och
potential tas tillvara.”
Stadskarakär i tidigare industriell miljö. Foto: Brett Boardman.

Sydvästra Lund innehåller mötet mellan staden
Lund och omlandet. Området är rikt på kulturhistoria, med både äldre fornlämningar såväl som
nutida intressanta bebyggelsestrukturer. Närheten
till den medeltida staden Lund har präglat området
sedan 1000 år men människans närvaro är betydligt
längre än så. Kulturmiljöerna definierar området
och visar hur människan tagit platserna i anspråk,
hur man utvecklat och förändrat dem från de historiska färdvägarna längs och tvärs Höje å. Synliga
uttryck för människans långa närvaro är bronsåldershögar, boplatser, gravfält, gränsmarkeringar
och skiftande marknyttjande. Det finns också fornlämningar under mark som vittnar om den långa
historiken på platsen.
Stora värden finns även i de modernistiska stadsrummen med Lyckebackens industrier och Rådmansvångens tegelbebyggelse. Rådmansvångens
uppbyggnad visar sin tids stadsplaneringsideal med
funktionsseparerade men sammanhållna
delar bestående av bostad, rekreation och industri.
Klostergården visar den omsorgsfullt gestaltade
1960-talsmiljön.
Värpinge by, i planområdets ytterkant, har uppmärksammats i Lunds bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull liksom siktlinjerna som omger byn. För att bevara byns karaktär är det viktigt
att siktlinjerna lämnas öppna.

Riksintresse för kulturmiljö

Störst kulturhistoriskt värde inom planområdet har
Sankt Lars med landets kulturhistoriskt sett mest
intressanta och bäst bevarade historiska mentalsjukhus med park, bebyggelse och begravningsplats.
Sankt Lars utgör tillsammans med Lunds stadskärna Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §).
Det pågår en process för att dela riksintresset i två,
där Sankt Lars området med kyrkogården avses bli
ett eget riksintresse.
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Att synliggöra fornminnen och
arkitekturhistoria

Genom att lyfta fram och synliggöra fornlämningar,
siktlinjer, landskapssammanhang, kulturmiljöer, och
arkitekturhistoria tydliggörs områdets identitet.
Det ger förutsättningar för att orientera sig inom ett
område och känna igen sig på en plats. Namngivning
av gator, torg och platser kan få anknytning från
historien till exempel kan Källbyområdet inspireras
från förpackningsindustrin på platsen. Ett Kulturmiljö-PM har tagits fram för Lund sydväst, Kulturen,
2019-01-10 och en antikvarisk förundersökning för
verksamhetsområdet, Lyckebacken, 2017-03-17.

Fornlämningar

Det finns två synliga gravhögar från bronsåldern.
Lyckebacken, i västra delen av verksamhetsområdet,
har haft ett mera framträdande läge i landskapet
och ingår i ett system av gravhögar som senare
tagits bort. Kyrkohögen invid Trollebergsvägen ger
en tydlig koppling till det äldre kulturlandskapet.
Kontakten mellan gravhögarna och Höjeåsänkans
landskap föreslås återetableras.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader

Industrimiljön är särskilt intressant för Lunds utveckling. Staden erbjöd Åkerlund & Rausing (Å&R)
en fabrikstomt på 1930-talet, vilket kom att prägla
Lunds framtida näringsliv och utvecklingen av en
framgångsrik förpackningsindustri i Lund. Under
1950-talet var Å&R också Lunds största arbetsplats.
Ur kulturhistoriskt perspektiv bedöms den östra och
norra delarna av Å&R:s industri- och kontorsbyggnader vara av högt värde och särskilt intressanta
att bevara. Framför allt norra och östra fasaderna,
delar av stommen och trädgårdsstrukturen, samt
områdets karaktär. Miljön klarar tillbyggnader och
partiella rivningar för förtätningar. Möjligheten att
integrera delar av de kulturhistoriska värdena i omvandlingen från industri till stadsmiljö kommer att
bidra till stadsdelens karaktär.

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY

Det finns även andra kulturhistoriskt intressanta
byggnader inom planområdet till exempel Källby
vattenverk, nere vid Höje å och kraftvärmeverket
vid Nordanväg. Det finns utvecklingspotential för
publik verksamhet i Kraftvärmeverket.

Värpinge
Kyrkohögen

Hö

je

Höje å

Kulturmiljö

Ån och själva dalgången har fungerat som gräns och
präglat landskapet historiskt och ger fortfarande
en stark karaktär och riktning i landskapet. Det har
också funnits flera vad över Höje å, som har haft
stor betydelse för kommunikationen i trakten. Ökad
rekreation längs Höje å skulle kunna gynna kulturmiljöerna genom att lyfta fram kulturhistorien genom till exempel utblickar i landskapet och kontakt
mellan ån och gravhögarna. Om reningsverkets tomt
omvandlas till rekreationsområde kan det verka
positivt för kontakten mellan staden och det
omgivande landskapet.

Åkerlund & Rausing

Markanvändning

Värmeverket

RAÄ Riksintresse kulturmiljövård 3:6
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kulturhistoriskt värdefull siktlinje
Gravhög ovan mark

Källby Mölla

Klostergården

Forn�da vadställe

Historiskt stråk

Va�enverket
Sankt Lars

0

0,25

0,5

1 Kilometer

A3 skala 1:10 000

Sankt Lars gravplats
Uppåkra

Sankt Lars

Det är viktigt att säkerställa Sankt Lars karaktär och
det tydliga mötet med omlandet. Det är även viktigt
att ny bebyggelse eller växtlighet inte läggs så att
begravningsplatsen i kommungränsen och institution växer samman eller att den starka karaktären i
bebyggelsen förvanskas.

åv
äg
en Lyckebackens gravhög

Kulturmiljövärden inom planområdet.

Vidare arbete

Bevara och utveckla kulturhistoriska värden.
När detaljplaner upprättas säkras kulturmiljövärden
med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Gravhögen Lyckebacken ges plats och integreras i
grönstrukturen. Höjeåvägen får åter en koppling till
östra sidan. Kulturhistoriskt intressanta byggnader
integreras och lyfts fram i ett nytt sammanhang.

Värmeverket på Nordanväg.

Byggnaden Klocktornet är ett landmärke i Källby och en
stark kulturhistorisk referens till Åkerlund och Rausings
verksamheter i Lund.

Klostergårdens centrum.

Släpp med öppen vy mot Värpinge by.

Fornminne Lyckebacken.

Källbys historiska vad över Höje å längs vägen
mellan Källby och Uppåkra.
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Genomförande och ekonomi
Resonemang kring genomförande av fördjupningen
av översiktsplanen för Källby behandlar i samrådshandlingen exploateringsekonomi. I kommande skede kommer en samhällsekonomisk bedömning att
göras. I en samhällsekonomisk bedömning tas hänsyn till de skatteintäkter nya invånare och verksamheter genererar till kommunen samt de kostnader i
form av investeringar i social service som till exempel skola, förskola och annan service en utbyggnad
innebär. Målsättningen är att hitta tröskelvärden för
större investeringar, till exempel hur stor kapacitet
en skola har och vilken utbyggnadsvolym som kan
matcha den. Kostnader i form av sociala nyttor kan
också ingå.

Finansiering

Kostnader för genomförande av utbyggnad och åtgärder som föreslås i fördjupningen av översiktsplanen kan finansieras genom intäkter från fastighetsägare/exploatörer, försäljning av kommunal mark,
genom skattekollektivet och genom andra aktörer.
Intäkter i form av gatukostnadsersättning erläggs
av fastighetsägare/byggherrar som har nytta av detaljplanen. De kan till exempel få nytta genom att de
på sina fastigheter får ändrad markanvändning som
möjliggör byggnation.

Enligt kommunens markpolicy i Utbyggnads- och
boendestrategi 2025 ska fastighetsägare/byggherre
förväntas bära kostnader för utbyggnad/ombyggnad
av gata och allmän plats med jämkning av sådana
kostnader som beror på genomfartstrafik, utvidgat
allmänt nyttjande med mera.
Ett utvidgat allmänt intresse innebär att även områden som inte får ändrad markanvändning har nytta
av åtgärderna. Del av kostnader för dessa åtgärder
kan därför även komma att belasta skattekollektivet.
Det finns även andra intressenter som förväntas ta
stora delar av kostnaderna för vissa åtgärder. Det
gäller till exempel flytt av reningsverk, som VA SYD
förväntas ta. Det gäller även vägkoppling till väg 108
som delvis ligger i Staffanstorps kommun. Staffanstorps intresse och vilja att betala för denna koppling
kan dock vara beroende av när i tiden den blir aktuell, hur den utformas och kopplar till bebyggelse
samt trafikflöden från bebyggelse i Staffanstorps
kommun.
2014

FÖP
Uppdrag
BN 2014-03-20

2015

2016

2017

FÖP Källby visionarbete - dialog - målformulering
ÖP
FÖP
Utbyggnads- &
InriktningsBoende
beslut
strategin
KF 2016-09-29
BN 2017-02-16

2018

I fördjupningen till översiktsplan för Källby, samrådshandling, finns två alternativ till markanvändning. I båda alternativen behöver gator, parker och
andra allmänna platser byggas ut som medför kostnader. Detta är allmänna anläggningar som normalt
behövs vid utbyggnad av nya områden.

Utvidgat allmänt intresse

I båda alternativen finns även åtgärder som har ett
utvidgat allmänt intresse det vill säga att det är fler
än de framtida boende inom de nya föreslagna utbyggnadsområdena som har nytta av dessa anläggningar, att de är till nytta för ett större geografiskt
område och befintliga kommuninvånare. Exempel
på sådana åtgärder är den nya Station Klostergården, ny koppling under järnvägen mellan Källby och
Klostergården samt omvandling av Höjeådalen efter
reningsverkets flytt.
En skillnad mellan de båda alternativen är att i alternativ 1 föreslås omvandling av reningsverket till
grönområde/parkmark.

Andra åtgärder

Andra åtgärder som inte direkt inryms inom begreppet allmän plats behöver också genomföras för
att möjliggöra utveckling i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen
Utvecklingen av stora delar av omvandlingsområdena för Källby är beroende av en flytt av VA SYD:s
reningsverk. I båda alternativen finns ny bebyggelse väster om järnvägen som kräver nya bullerskydds-åtgärder. Den västra delen av Nordanväg
ansluter till stationen och här innebär föreslagen
mer stadsmässig bebyggelse som ger ökad trygghet genom att rummen kan befolkas dygnet runt.
Föreslagen ny bebyggelse innebär att kommunens
lokaler och plats för idrottsservice behöver flyttas.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

FÖP KÄLLBY & MKHB

Staffanstorp -Lund

Avsiktsförklaring
Lyckebacken 5
Verksamheter
2018-08-30
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Allmänna platser

Projektorganisation
Samrådshandling
Parallella uppdrag
Utställning
Antagande Laga kraft

RI Friluftsliv
2017-10-19
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2019

När det gäller kraftledningarna har E.ON sökt ny
koncession. Lunds kommun har överklagat energimarknadsinspektionens beslut och menar att E.ON
ska bekosta flytt eller nedgrävning av kraftledningarna.

Station
Klostergården
öppnar

VA SYD
Investeringsbeslut
SJÖLUNDA
Lyckebacken 2
Hyresgästavtal t o m
2022 april

?
Energi
myndigheten
Beslut
kraftledning
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1
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Lyckefastigheten
AB AB
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Estancia
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HSB EkHSB
FörSkåne Ek För
HSB Skåne Ek för
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HSB:s i Lund BRF Ljungelden

HSB Skåne Ek För

HSB:s i Lund BRF Vårregnet
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för AB
HemsöEk
Öresund
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AB
HSB:s iHöjelyckan
Lund BRF
Ljungelden
I-Parken i Lund AB

HSB:s i Lund BRF Vårregnet

Källby Samfällighetsförening
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Öresund
AB Fastighets AB
kommuns
Lycke Lund
Lund Fastighets
AB
Höjelyckan
AB
Clarendon House Capital
I-Parken
i Lund AB
Note Lund AB

Källby Samfällighetsförening
PEAB Sverige AB

Lunds kommuns
Fastighets
AB
Realia Öresund
KB
RealiaFastighets
Öresund KB/Hemsö
Lycke Lund
AB Öresund KB
Riksbyggen Ek För

Clarendon House Capital

Specialfastigheter Sverige AB

Note Lund AB

Kommunägd mark

¯

PEAB Sverige AB

FÖP
Realia Öresund
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Källby

Fastighetsägare
Realia Öresund
KB/Hemsö Öresund KB2019-06-25
Riksbyggen Ek För
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Specialfastigheter Sverige AB
Kommunägd
1:9 000 mark

¯

1 500
Meter

Fastighetsägare och kommunalägd mark inom planområdet. Svart markering visar på områden där
förtätningsalternativ 1 och 2 skiljer sig åt.

FÖP Källby
Fastighetsägare 2019-06-25

Föreslagen ny byggnation mellan Västanväg och
järnvägen innebär i båda förslagen en omlokalise0
250
500
ring/ombyggnation
av korpplanerna
med tillhö-1 000
rande omklädningslokal. Det bör här beaktas att de
1:9 000som idag återfinns i anslutning till
omklädningsrum
korpplanerna är i behov av upprustning.
En skillnad mellan alternativen är att i det första
kan ombyggnation av korpplanerna ske inom den
plats där de återfinns idag medan det i alternativ 2
krävs identifiering och säkrande av en ny plats.

Ytterligare en skillnad är att för att möjliggöra optimal markanvändning i alternativ 2 behöver E.ON:s
1 500
kraftledning
omlokaliseras och/eller markförläggas.
Ledningen harMeter
även viss påverkan på föreslagen
utbyggnad i Lyckebacksområdet som återfinns både
i alternativ 1 och alternativ 2.

En annan skillnad är att i alternativ 1 förslås byggnation på koloniområdena Västhaga, Västra sommarstaden och Högbo. Fördjupningen ger möjlighet
till omlokalisering av koloniområdena i Värpinge.
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Intäkter

Fler byggrätter på kommunal mark innebär högre
försäljningsintäkter för kommunen. Fler byggrätter
på privat mark och mer nytta för privata fastighetsägare kan också innebära möjlighet till uttag av större andel av kostnader för anläggningar med utökat
allmänt nyttjande. Justering av gatukostnadsersättning och försäljningspris är också faktorer som påverkar projektkalkylen.

De olika alternativen för markanvändning som redovisas i fördjupningen av översiktsplanen visar
på möjlighet till byggnation av lika mycket byggrätt
inom Lyckebacksområdet som är privatägt och
ungefär lika mycket byggrätt på kommunal mark
väster om Västanväg. Möjligheterna till uttag av gatukostnadsersättning från de privata fastighetsägarna och intäkter från försäljning av kommunal mark
bedöms vara ungefär likvärdiga i de två alternativen.

Kapitalflöde

Ett kapitalflödesdiagram visar utgifter och intäkter
samlat och synliggör investeringstunga perioder och
perioder av högre intäkter. Genomförandet av fördjupningen av översiktsplanen kan för stora delar
av de nya allmänna platserna gå i takt med försäljning av kommunal mark med nya byggrätter och
uttag av gatukostnadsersättning. Vissa investeringar
kan dock komma att göras tidigt inom planeringsperioden innan kommunen kan få intäkter från markförsäljning och gatukostnadsersättning. Det handlar
bland annat om Station Klostergården och passagen
under järnvägen i Sunnanvägens förlängning. Andra
investeringar som kan komma till senare är till exempel ny väg som kopplar till väg 108 och delar av
omvandlingen av Höje å stråket.

Utbyggnadstakt och utbyggnadskapacitet
Utbyggnadstakt

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen med 26 000 nya bostäder i Lunds
kommun till 2040, med en utbyggnadstakt om 1
200 bostäder per år. Av dessa ska två tredjedelar
möjliggöras i staden Lund, det vill säga 17 500 nya
bostäder i Lunds stad till 2040 med en utbyggnadstakt om cirka 800 bostäder per år. Av dessa bygger
Brunnshög och Kunskapsstråket cirka 300–400 bostäder per år.

Mellan utbyggnadsområdena Källby, Västerbro,
Södra Råbylund, Söderport, Stenkrossen samt andra
projekt inom Lunds stad ska övriga cirka 400–500
bostäder fördelas per år. Med det som utgångspunkt
görs nedanstående bedömningar.
Källby är ett av de större utbyggnadsområdena som
kommunen på sikt ska fokusera sin utbyggnad till.
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En första utbyggnad av Källby uppskattas tidigast
kunna påbörjas 2024. Fram till 2028 bedöms cirka
50 bostäder per år komma att byggas. Huruvida
dessa skulle kunna byggas på västra eller östra sidan
är beroende av hur risker från befintliga verksamheter till exempel reningsverket och verksamheterna
väster om järnvägen påverkar och hur kommunen
väljer att hantera den kommunala marken öster om
järnvägen. När verksamheterna väster om järnvägen flyttar, vilket kan tänkas ske från 2028, bedöms
utbyggnadstakten öka till cirka 100 bostäder per
år. Med tanke på kommunens satsningar i andra
utbyggnadsområden kan utbyggnadstakten hålla
i sig ett par år in på 2030 talet. När området blir
mer etablerat kan utbyggnadstakten komma att öka
ytterligare, uppskattningsvis till cirka 150 bostäder
per år. Vissa perioder när till exempel förtätningsprojekt utmed Sunnanväg, Nordanväg, Stattenavägen, Högbovägen och Sankt Lars kan realiseras kan
utbyggnadstakten komma att ligga högre.

Fastighetsägarna/byggherrarna har förståelse för
kommunens helhetsplanering men menar att läget
invid den nya tågstationen och Höje å naturområde
är attraktivt för marknaden och att det är möjligt
med en högre utbyggnadstakt. Med tanke på etableringen av området ser fastighetsägarna/byggherrarna gärna en högre utbyggnadstakt.

Utbyggnadskapacitet

Förtätningsalternativen visar en utbyggnadskapacitet på cirka 42–44 hektar med cirka 3000–4000
bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter verksamheter och service. Det bygger på att 75% av all
exploatering är bostäder och 25% andra funktioner
som till exempel skola, service och verksamheter,
det vill säga 75 bostäder (7 500 kvadratmeter) och
2 500 kvadratmeter andra funktioner per hektar.
När projektet går in i nästa skede och området får
en struktur kommer olika kvarter ha olika täthet
och karaktär.

Det finns stora arealer i Källby – som med ovanstående utbyggnadstakt, jämkad med övriga utbyggnadsprojekt inom Lunds stad, inte kommer att vara
bebyggda 2040.

ca 6,0 Ha

Förtätningsalterna�v 1
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Förtätningsalternativ 1.
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Förtätningsalterna�v 2
Ny blandad bebyggelse totalt 44 hektar
75% 330 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 110 000 kvm verksamheter/service
Källby och västra Klostergården 38,6 hektar
Sunnanväg 4,3 hektar
Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 0 hektar
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A3 skala 1:10 000

Ca 0,3 Ha
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Fly�ade idro� och fri�dsytor 2,5 hektar
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Ca 4,3 Ha

Utbyggnadskapacitet för Källby och västra Klostergården.

Förtätningsalternativ 2.

Täthet och stadskaraktär

I nästa skede kommer en gestaltningsstudie göras
där täthet och stadskaraktärer visualiseras med
kvartersstrukturer och volymer. Olika delar av planområdet kommer att få olika täthet och olika karaktär som beror på flera faktorer.
0

idrottsytor innebär ett stort flöde av människor
utan exploatering.
0,25

Viktiga förutsättningar är läget för delområdena, i
A3 skala 1:10 000
närheten av stationen och järnvägen, angränsande
till befintlig bebyggelse, naturnära läge med mera.

Täthet och karaktär påverkas också av var och hur
olika funktioner placeras, andelen bostäder/verksamheter, fördelning av offentliga platser, utformning av grönytor och förskolegårdar, idrottsområden, storlek på kvarter och bostäder, höjd och form
på hus med mera.

En hög täthet kring stationslägen drar nytta av möjlighet till pendlingsresande. Andra aspekter som
drar nytta av ett stationsläge är funktioner som
genererar ett flöde av människor. Tätheten kring
Station Klostergården beror på vilka funktioner
som placeras i närheten. En av de funktioner som
genererar mycket rörelse i form av antal arbetsplatser och besökare är till exempel en gymnasieskola,

Hur exploateringen kommer att fördelas visas i
nästa skede och då synliggörs också delområde0,5 karaktär och täthet.
nas
Kilometer

Vidare arbete

En samhällsekonomisk kalkyl och en projektkalkyl behöver tas fram där kostnader fördelas
mellan intressenter i förhållande till utvecklingsetapper.
En gestaltningsstudie behöver tas fram som beskriver täthet och olika stadskaraktärer.

GENOMFÖRANDE

59

Beskrivning av området

1. Reningsverkets dammar

2. Höje å

3. Hästhagen kulturlandskap

Teckenförklaring
Planområde avgränsning
Fyrspårig järnväg
Öppen kvarterstad
Sluten kvarterstad
Storskalig bebyggelse
Småskalig bebyggelse
Byar
instutitioner
Företagsområde
Gröna rum
Natur

7. Källbybadet
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8. Källby reningsverk

9. Källbymölla odlingslotter

4. Verksamhetsområde

6. Sparbanken Skåne Arena

5. Korpenplaner

2.
1.

6.

4.
8.

5.
9.
3. 7.

10.
11.

12.

10. Klostergårdens centrum

11. Klostergården

12. Sankt Lars och Hunnerup
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Brunnshög

Västerbro
Kunskapsstråket

Lunds innerstad och
medel�da stadskärna
FÖP Källby

2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds
mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads vattendrag.
Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer
utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under
längre tid.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i
den nyligen antagna översiktsplanen. Detta förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett växande, grönare, mer nära och levande Lund när
det visar på möjliga utvecklingsvägar för Källby.
Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och
historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna
för att uppnå detta är:
• Bygg blandad stad utifrån stationen.

• Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
• Koppla ihop området.

• Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den fortsatta planeringen − hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden, hur nära
man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund
som växer. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som
blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i
området.

Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning för
Fördjupning av översiktsplanen för

Källby i sydvästra Lund
Samrådshandling
2019-05-16
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Sammanfattning
Lunds kommun ska möjliggöra 26 000 bostäder till år 2040. En viktig del för att uppfylla detta är
utbyggnad i Källby i sydvästra Lund. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby
beskriver framtida utvecklingsmöjligheter och vision för området, samt var ska det byggas och
var ska det inte bebyggas. Denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB) bedömer
samrådsförslaget för FÖP Källby.
I samrådsförslaget har två förtätningsalternativ tagits fram. De är till stora delar lika men skiljer
sig delvis åt i vilka ytor de föreslår ska bebyggas. Alternativ 1 föreslår bebyggelse på befintligt
verksamhetsområde (Lyckebacken), på del av korpfotbollsplanerna öster om järnvägen samt på
koloniområden som får ny plats i väster där det idag är jordbruksmark. Reningsverkets tomt
föreslås bli grönyta. Alternativ 2 föreslår bebyggelse på befintligt verksamhetsområde
(Lyckebacken), på hela korpfotbollsplanerna öster om järnvägen samt på reningsverkets tomt
dit även idrottsplaner omlokaliseras. Kolonilotterna sparas.
De miljökonsekvenser som bedöms som mest betydande och som har stor påverkan på framtida
bebyggelseutveckling är buller från Södra stambanan och risker kopplade till transporter av
farligt gods på järnvägen.
Källby reningsverk och verksamheterna på Lyckebacken förutsätts flytta 2027, vilket gör det
möjligt att bygga nytt på deras ytor. Fram till dess kommer risker från verksamheter och lukt
från reningsverket att påverka bebyggelseutvecklingen. Det finns skyddsavstånd och åtgärder
för dessa risker och buller som har utretts och föreslagits i planhandling och i denna MHKB,
dessa behöver följas upp i fortsatt planarbete.
Alternativ 1 bedöms ha mindre negativa konsekvenser för buller och risk, då bebyggelse på
östra sidan är längre från järnvägen. Alternativ 2 föreslår bebyggelse i mer risk- och
bullerutsatta områden.
Natur och grön infrastruktur samt friluftsliv och rekreation påverkas utifrån bland annat
föreslagen grönyta då det påverkar hur man kan utveckla natur och rekreation. I Alternativ 1
föreslås en större grönyta, vilket ger möjlighet för en positiv utveckling. I Alternativ 2 utökas
inte grönytan, vilket ger risk för ett ökat slitage på natur- och rekreationsvärden i Höjeådalen
med en ökad närboende befolkning samtidigt som bebyggelse kommer närmare naturen. Inget
av alternativen föreslår bebyggelse på naturmark.
Viktigt för de vattenrelaterade frågorna är hur Källby dammar utvecklas efter reningsverkets
flytt. Källby dammar föreslås i framtiden användas för rening och fördröjning av dagvatten,
vilket är positivt för Höje ås vattenkvalitet då dagvatten idag leds orenat dit. För skyfall föreslås
en struktur inne i området för att hantera och avleda stora vattenmängder, vilket är positivt.
Översvämning från Höje å påverkar inte föreslagen bebyggelse.
Övriga betydande miljökonsekvenser samt sociala konsekvenser sammanfattas i tabellerna
nedan. Luftkvalitet och kulturmiljö har bedömts men redovisas inte i tabellen då de inte är
betydande miljöaspekter. Sammanställningen nedan har gjorts utifrån att hela samrådsförslaget
har genomförts, vilket motsvarar strax efter år 2040. Fortsatt planarbete och andra projekt som
kommer att behöva genomföras inom området, till exempel omformning av Källby dammar, kan
påverka konsekvenserna nedan både positivt och negativt.
Beskrivningen av sociala konsekvenser ska inte läsas som en full bedömning. Den anger dock
vilka förutsättningar samrådsförslagets olika alternativ samt nollalternativet ger för olika
aspekter inom social hållbarhet och folkhälsa.
Sammanfattningsvis bedöms Alternativ 1 innebära bättre förutsättningar att bidra till en hållbar
utveckling än Alternativ 2, samtidigt som fördjupningen av översiktsplanens mål uppfylls. Båda
alternativen utnyttjar stationsläget och bygger på redan ianspråktagen mark, vilket är positivt
särskilt ur ett hushållnings- och klimatperspektiv samt för mobilitet och tillgänglighet. Ny vägkoppling till väg 108 innebär flera negativa konsekvenser. Nollalternativet bedöms innebära fler
negativa konsekvenser än samrådsförslagets alternativ och nyttjar inte stationsläget till fullo.
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Miljökonsekvenser
Buller
Risker – samlokalisering
Risker – farligt gods
Risker –
elektromagnetiska fält
Risker –
markföroreningar
Naturvärden och
grönstruktur
Friluftsliv och
Rekreation
Vatten
Hushållning med mark
och naturresurser
Klimatpåverkan
Klimatanpassning

Nollalternativ
Måttliga negativa
Måttliga negativa
Måttliga till stora
negativa

Alternativ 1
Måttliga negativa
Måttliga positiva
Små till måttliga
negativa

Alternativ 2
Stora negativa
Måttliga positiva

Obetydliga

Små positiva

Små positiva

Små negativa

Måttliga positiva

Måttliga positiva

Små negativa

Stora positiva

Måttliga negativa

Måttliga negativa

Stora positiva

Måttliga negativa

Stora negativa

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva
Måttliga negativa

Stora positiva
Måttliga positiva

Stora positiva
Måttliga positiva

Måttliga negativa

Sociala konsekvenser
Bostäder och
segregation
Arbetstillfällen
Grönska och rekreation
Vardagsservice
Mobilitet och
tillgänglighet
Social samvaro

Nollalternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Måttliga negativa
Bedömning saknas

Små till måttliga
negativa
Stora positiva
Bedömning saknas

Små till måttliga
negativa
Måttliga negativa
Bedömning saknas

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva

Måttliga positiva

Måttliga positiva

Obetydliga

Förtätningsalternativ 1 (se sidan 12)

Förtätningsalternativ 2 (se sidan 13)

Nollalternativet, se sidan 14.
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Inledning
Bakgrund

Lunds kommun ska möjliggöra 26 000 bostäder till år 2040 enligt översiktsplanen som antogs
2018. Utbyggnaden föreslås ske fokuserat i olika områden, varav Källby är ett av de stora
utvecklingsområdena. Samtidigt kommer en ny tågstation, Station Klostergården, att öppna i
Källby år 2024 vilket ger goda förutsättningar att utveckla området med bostäder och blandad
bebyggelse. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby, Lunds kommun, tas fram för att
beskriva en långsiktig målsättning för området och hur området ska utvecklas framöver.
Denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB) är del av den fortlöpande miljöbedömningsprocessen i framtagandet av en fördjupning av översiktsplanen för Källby och utgör
del av beslutshandling till samrådshandlingen. Till nästa skede kommer såväl planförslag som
MHKB att vidareutvecklas utifrån inkomna synpunkter och detaljeringsgraden öka.

Miljöbedömning av planer

Enligt miljöbalken ska en miljöbedömning genomföras för planer som kan antas innebära
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekter tas omhand och
integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas. En översiktsplan, och således även en
fördjupning som här, bedöms alltid medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning
och miljökonsekvensbeskrivning för planen ska därför göras. Miljökonsekvensbeskrivningen
utgör dokumentation av den fortlöpande miljöbedömningsprocessen som följer utvecklandet av
planen och skall uppfylla miljöbalkens krav enligt 6 kap. Miljöbedömningar.
I denna konsekvensbeskrivning har även sociala aspekter inkluderats.
MHKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför fortsatt arbete och antagande
av planen, men syftar också till att ge berörda parter, allmänheten och tjänstepersoner en
samlad bild av planförslagets miljökonsekvenser.
Uppföljning av planens miljöpåverkan hanteras i utställningsskedet.

Mål och program

Lunds kommun har en nyligen antagen översiktsplan som anger ett antal mål för kommunen till
år 2040. FÖP Källby bygger vidare på dessa mål, utifrån områdets förutsättningar att bidra till de
övergripande målen för hela kommunen.
I Lund finns LundaEko II som är kommunens miljöprogram. Lundaeko II innehåller den
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och beskriver lokala mål för miljötillståndet,
utifrån de nationella och regionala miljömålen samt Agenda 2030. Översiktsplanen är ett
verktyg för att uppfylla målen i LundaEko.
Det pågår ett arbete med social hållbarhet inom kommunen som ska samla arbetet med
folkhälsa och mänskliga rättigheter. Såväl beslutade folkhälsomål och policys inom området och
underlag till pågående arbete, såsom Välfärdsrapporten, används som underlag för social
hållbarhet och folkhälsa.

Källby idag
Förutsättningar

Planområdet sträcker sig från Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster (figur 1 samt sida 5).
Höje å, som även utgör kommungräns avgränsar området i söder och Stattenavägen och
Trollebergsvägen i norr. Fokus i fördjupningen av översiktsplanen utgör området kring den nya
stationen.
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Figur 1. Planområde fördjupning av översiktsplanen för Källby.

Källby har en lång historik och området var tidigt strategiskt viktigt för kommunikation i
området med Källby vadställe över Höje å. Källby hade också en strategisk betydelse för
framväxandet av staden Lund. Det finns rikligt med såväl fornlämningar som kulturhistoriska
lämningar i området samt synliga gravhögar som talar om dess långa historik.
På 1900-talet växte Lund kraftigt och byggdes ut med Rådmansvången under 1940-talet och
sedan Klostergården under 1960-talet. Lyckebackens industriområde anlades på 1930-talet när
Åkerlund & Rausing etablerade sig i Lund och är fortfarande i drift. Etableringen lade grunden
för stadens förpackningsindustri. Samtidigt öppnades tågstation Källby mölla i anslutning till
industriområdet, men lades sedan ner under 1970-talet. Såväl Rådmansvången som Klostergården har tidstypiska kvaliteter och symboliserar sin respektive tids rådande stadsbyggnadsideal.
Den sydvästra delen av planområdet domineras av Källby reningsverk och reningsdammarna.
Höjeådalen är sedan 2017 utpekat som riksintresse för friluftsliv i sin helhet från Genarp till
utloppet i Lomma. Längs Höje å genom Källby liksom i Sankt Lars parkmiljö finns flera värdefulla
naturmiljöer och ett antal rödlistade arter. Västerut kring Värpinge by finns betesmarker med
högt naturvärde. Området längs Höje å med dammarna används flitigt av närboende och är en
populär lokal för fågelskådare.
Planområdet består i dag av blandad bebyggelse med stor del bostäder. Det bor cirka 9000
personer inom planområdet. Bostadsbeståndet domineras av lägenheter, med viss andel småhus
liksom studentbostäder och specialbostäder för äldre och funktionshindrade. Lägenhetsbeståndet domineras av två och tre rumslägenheter med visst utbud av både större och mindre lägenheter. Upplåtelseformerna varierar men domineras av bostadsrätter. För mer information se
kapitel Sociala konsekvenser.
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Arenaområdet med Klostergårdens Idrottsområde samt fotbollsplanerna vid Klostergården
sträcker sig längs järnvägen och skapar ett stråk av aktiviteter från Högevallsbadet i norr till
Källbybadet i söder. Det finns ett flertal föreningar som representerar olika idrotter och
aktiviteter längs stråket. På Sankt Lars området finns ett flertal skolor och företag.
På Lyckebackens verksamhetsområde finns idag ett flertal verksamheter som är tillståndsrespektive anmälningspliktiga (figur 2). Även miljöstörande verksamhet som lyder under miljöbalken men som inte är tillståndspliktig finns inom industriområdet. De tillståndspliktiga verksamheterna, vilket också gäller reningsverket, har skyddsavstånd förknippat med verksamheterna. Kraftvärmeverket som ligget strax öster om den nya stationen är numer en distributionsanläggning och har inga pannor i drift, endast en mindre kylanläggning och värmeväxlare.
Genom området sträcker sig Södra stambanan med intensiv järnvägstrafik. Det medför att delar
av bostadsområdena längs järnvägen liksom Höjeådalen utsätts för höga bullernivåer.
Det går även en 2x130 kV kraftledning med ett tillhörande skyddsavstånd genom planområdet
(figur 2).

Figur 2. Miljöfarliga verksamheter, skyddsavstånd reningsverk samt kraftledning inom planområdet.
Fastigheterna på Lyckebacken (2, 3 och 5) är utmärkta.

Andra planer
Södra stambanan kommer att byggas ut med två spår mellan Lund och Malmö för att öka
kapaciteten på järnvägen. Detta innebär att järnvägen genom Källby kommer att kompletteras
med ytterligare två järnvägsspår på den västra sidan av befintlig järnväg. Det kommer också att
anläggas en ny järnvägsbro över Höje å för de nya spåren.
I samband med utbyggnaden av järnvägen kommer också en ny station, Station Klostergården,
att anläggas i Källby. Kommunen har en nyligen antagen detaljplan för utformande av stationen,
plattformar och det direkta närområdet. Stationen kommer att trafikeras med pågatåg och ha 48

6 avgångar i timmen i vardera riktningen. Samtidigt kommer den befintliga underfarten för gång
och cykel att omformas och öppnas upp. Stationen planeras att vara i drift 2024.
Källby reningsverk kommer att nå sin maximala kapacitet inom de närmsta åren och åtgärder
behöver vidtas för att kunna hantera avloppsvatten från en växande befolkning samtidigt som
kraven på rening uppfylls. VA SYD har utrett alternativ för reningsverkets framtid och hur den
kapacitetsökning som kommer att behövas kan ombesörjas. Det inriktningsbeslut som finns
utreder vidare möjligheten att lägga ner Källby och bygga ut Sjölunda reningsverk i Malmö. Det
skulle innebära att en pumpstation anläggs i Källby och att ledningar byggs för att föra över
avloppsvattnet från Lund till Sjölunda. Slutgiltigt beslut av involverade aktörer bedöms fattas
2021, för att reningsverket ska kunna lägga ner 2028. Samtidigt skulle också mark frigöras i
närområdet för exploatering då skyddsavståndet för reningsverket försvinner.
Det pågår en prövning för förnyad nätkoncession av E.ONs kraftledning som går igenom
området. Kommunen verkar för att den ska flyttas alternativt markförläggas, bland annat för att
möjliggöra byggnation i området. Dom/beslut om nätkoncession bedöms fattas under 2019.
Lyckebacken är idag verksamhetsområde med tillståndspliktiga verksamheter. Under 2018
tecknades ett avtal mellan kommunen, fastighetsägare och verksamheter att dessa ska få
möjlighet att finnas kvar i området till 2027-12-31 för att sedan flytta verksamheterna till ny
placering. Först därefter kan en storskalig omvandling av verksamhetsområdet till ny stadsdel i
Källby ske. Detta sammanfaller med reningsverkets flytt.

Riksintressen

Inom planområdet finns följande riksintressen som regleras i Miljöbalkens 3 kapitel:




Riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §) –Höje å från Genarp till Lomma (FM 14)
Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §) –Lunds stad inklusive Sankt Lars (M87)
Riksintresse för kommunikationer (MB 3 kap 8 §) – Södra stambanan

Riksintresse för friluftsliv hanteras under Rekreation och Friluftsliv, Riksintresse för
kulturmiljövård under Kulturmiljö och Riksintresse för kommunikationer under Risker –
Transport av farligt gods.

Miljökvalitetsnormer

I Miljöbalkens femte kapitel beskrivs miljökvalitetsnormer, som är ett juridiskt bindande
styrmedel. Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och miljön från
olägenheter eller skador, och beskriver kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som
behövs för att undvika sådana.
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft och vattenkvalitet (Naturvårdsverket1).
Naturvårdsverket beskriver att en ”miljökvalitetsnorm fastställs utifrån kunskap om vad som
utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som människor, miljö och natur kan utsättas för
utan större påverkan. En miljökvalitetsnorm är inte en nivå som är acceptabel att sträva efter
utan målsättning ska vara att en god miljö ska upprätthållas eller förbättras.”
MHKB:n hanterar miljökvalitetsnormer under respektive kapitel för Buller, Vatten och
Luftkvalitet.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/ hämtat
2019-03-15
1
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Avgränsningar

Miljöbedömningen har varit en integrerad del i framtagandet av planhandlingen. De större
avvägningar som har gjorts och lett till förändringar i planförslaget redovisas under kapitel
Sammanfattning av överväganden och bortvalda alternativ.

Tidsperspektiv

Fördjupningen av översiktsplanen har år 2040 som mål. MHKB beskriver området när det är
fullt utbyggt, strax efter 2040. I de fall det är relevant beskrivs påverkan med hänsyn till
utbyggnadstakt. Vissa miljöaspekter har en påverkan bortom 2040, såsom klimatrelaterade
aspekter. För klimatpåverkande utsläpp görs ingen tidsbunden bedömning, då utsläppen lever
kvar och påverkar i atmosfären i olika tider. För klimatanpassning används ett längre
tidsperspektiv då den bebyggelse som anläggs kommer att finnas kvar i troligen minst 100 år
och då utsättas för större klimatförändringar och relaterade effekter än vid slutåret för planens
genomförande.

Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet, se figur 1. I de fall kopplingar till
närliggande områden förekommer och påverkar bedömningen kommer även de att beskrivas.
Detta gäller exempelvis grönstruktur. Vissa aspekter är inte geografiskt bundna, utan får
konsekvenser utanför planområdets gränser (som klimatpåverkande utsläpp) och då kommer
en bredare bedömning göras.

Betydande miljöaspekter

Lunds kommun har bedömt att följande miljöaspekter kan väntas få en betydande
miljöpåverkan. Detta har stämts av med Länsstyrelsen i Skåne län vid avgränsningssamråd den
13 december 2018.
Betydande miljöaspekter:








Buller inklusive miljökvalitetsnorm för buller
Risker – samlokalisering med verksamheter, farligt gods-transporter, elektromagnetiska
fält samt markföroreningar
Naturvärden och grön infrastruktur
Rekreation och friluftsliv
Vattenhantering (påverkan på miljökvalitetsnorm för Höje å, översvämning, skyfall)
Hushållning med mark och naturresurser
Klimatpåverkan och klimatanpassning

Följande miljöaspekter har inte bedömts vara betydande, men är viktiga för områdets
utveckling och inkluderas därför översiktligt i bedömningen.
Ej betydande miljöaspekter:



Luftkvalitet inklusive miljökvalitetsnormer för luft
Kulturmiljö

I den sociala konsekvensbeskrivningen har tillgänglighet och resursfördelning av bostadsutbud
och arbetstillfällen; rekreation och grönska; vardagsservice; mobilitet och tillgänglighet samt
social samvaro i form av mötesplatser, trygghet och identitet bedömts.

Bedömningsskala

Konsekvensbedömningen baseras på vilka värden och mål som påverkas och i vilken omfattning.
Påverkan på dels nationella miljömål utifrån LundaEko II och folkhälsomål ingår. För klimatpåverkan påverkas inga värden direkt i nutid, men då bedöms konsekvensen i relation till målet
i LundaEko II. I bedömningarna jämförs nollalternativet med nuläget och planförslagen med
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nollalternativet. För bedömningen av positiva och negativa konsekvenser har följande skala
använts.

Positiv konsekvens

Negativ konsekvens

Mycket stora konsekvenser
Betydande påverkan på riksobjekt,
nationella mål eller regionalt intressanta
objekt.
Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på riksobjekt,
nationella mål eller värden av regionalt
intresse, eller betydande påverkan på
värden eller mål av kommunalt intresse.
Måttliga konsekvenser
Liten påverkan på värden eller mål av
nationellt eller regionalt intresse alternativt
begränsad påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse. Betydande påverkan
på värden av lokalt intresse.
Små eller obetydliga konsekvenser
Begränsad påverkan på värden av lokalt
intresse eller inga konsekvenser.

Mycket stora konsekvenser
Betydande påverkan på riksobjekt, nationella
mål eller regionalt intressanta objekt.
Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på riksobjekt, nationella
mål eller värden av regionalt intresse, eller
betydande påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse.
Måttliga konsekvenser
Liten påverkan på värden eller mål av
nationellt eller regionalt intresse alternativt
begränsad påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse. Betydande påverkan på
värden av lokalt intresse.
Små eller obetydliga konsekvenser
Begränsad påverkan på värden av lokalt
intresse eller inga konsekvenser.

Planförslag och alternativ
Planförslag

I det planbeslut (Dnr BN 2014/0099) och inriktningsbeslut (Dnr BN 2017/0018 2017-02-16)
som finns för fördjupningen av översiktsplanen framgår att en helhetsbild över framtida
utvecklingsmöjligheter ska definieras samt en vision för stadsdelen tas fram. Den nya stationen
är central i utbyggnaden, samtidigt som planeringen ska utgå från att Källby reningsverk läggs
ner och att det skyddsområde som idag hindrar exploatering i form av bostadsbebyggelse
försvinner. Vidare är planeringsinriktningen att kraftledningen försvinner eller markförläggs
genom området och därmed inte hindrar exploatering längs dess befintliga sträckning.
Två alternativa förtätningsstrategier har tagits fram som visar på olika prioritering av hur
marken används. Gemensamt för båda alternativen är att de likt översiktsplanen visar grönyta
utmed Höje å och blandad bebyggelse på ytan som idag har verksamheter väster om järnvägen
(Lyckebackens verksamhetsområde, blivande Källby utbyggnadsområde) och runt Station
Klostergården. Förtätning och utveckling av stadslivsstråk föreslås längs Sunnanväg.
Vägkopplingar visas i Sunnanvägs förlängning och mot Högbovägen samt ett läge för vägkoppling över Höje å mot Staffanstorp och väg 108. Kopplingen mot väg 108 utformas som entrégata
till området, inte genomfart till Lunds centrum. Den övergripande mobilitetsstrukturen och
principerna är samma i båda alternativen med bussgator, mobilitetshus och förstärkta gång- och
cykelkopplingar till omgivande stadsdelar. Ett snabbcykelspår till Malmö föreslås.
Verksamheter, service, kontor visas som en buffertzon mellan järnvägen och bakomliggande
bostadskvarter på västra sidan. En bullerskärm utmed järnvägen skyddar marknivå, men inte
våningarna ovanför för höga bullernivåer.
Grönstrukturen genom Källby kopplar samman Höjeådalen med staden.
Ny detaljplan pågår i Sankt Lars med inriktning att skapa blandstad med en stor andel bostäder.
Strandskyddet ska beaktas i planen och gång- och cykelkopplingen till stationen ska stärkas.
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En pumpstation anläggs bredvid reningsverkets tomt för överföring av Lunds avloppsvatten till
Sjölunda, Malmö.
Nedan beskrivs skillnader mellan de två alternativen.

Förtätningsalternativ 1

Figur 3. Förtätningsalternativ 1, kallas Alternativ 1 i MHKB.






Förtätning på del av fotbollsplanerna längs Västanväg, idrottsplaner sparas som buffert
längs järnvägen. Samma yta för idrott som i dag men i annan struktur.
Koloniträdgårdarna längs Maskinvägen omvandlas till blandad bebyggelse.
Koloniträdgårdarna får nytt läge på jordbruksmarken söder om Värpinge.
Reningsverkets tomt utvecklas till grönområde och en bred rekreationszon skapas
utmed dammarna.
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Förtätningsalternativ 2

Figur 4. Förtätningsalternativ 2, kallas Alternativ 2 i MHKB.






Blandad bebyggelse ut med järnvägens östra sida med verksamheter, service, kontor
som buffert mot buller för bakomliggande bostadskvarter.
Koloniträdgårdarna bevaras utmed Maskinvägen, norr om Källby utbyggnadsområde.
Reningsverkets tomt utvecklas som en del av blandstaden och sträcker sig ner i ådalen.
I södra delen av reningsverkets tomt placeras de idrottsytor som försvinner vid
Västanväg.

Nollalternativ

I Lunds kommuns översiktsplan (ÖP) 2018 anges Källby med det befintliga verksamhetsområdet samt idrottsområdet på östra sidan stationen som utbyggnadsområden i Källby.
Nollalternativet innebär förändringar för Källby med den nya stationen som drivkraft. I
nollalternativet är dock reningsverket med dammarna kvar i Källby och kapacitetsbristen löses
inom området eller på annat sätt.
Med reningsverket kvar kommer det inte vara aktuellt att omvandla Källby (Lyckebackens
verksamhetsområde) till blandad bebyggelse, med hänsyn till skyddsavståndet. Verksamhetsområdet kommer därför fortsatt ha samma funktion. Däremot följs ÖPs inriktning på den östra
sidan och det sker en förtätning vid stationen och på fotbollsplanerna längs Västanväg.
Sunnanväg utvecklas till stadslivsstråk. Den uteblivna exploateringen i Källby genomförs i
huvudsak i övriga utbyggnadsområden i Lund. Kraftledningen är kvar i befintlig sträckning och
utformning.
Eftersom inga storskaliga förändringar väntas i nollalternativet kommet trafiksystemet att vara
som idag. Station Klostergården öppnar 2024 och förbättrar möjligheten att ta sig kollektivt i
regionen, både för befintliga boende och för nya boende och verksamma. Däremot saknas
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utvecklade gång- och cykelkopplingar till den nya stationen både inom Klostergården och från
angränsande områden liksom kopplingar över järnvägen.
Ny detaljplan pågår i Sankt Lars med inriktning att skapa blandstad med en stor andel bostäder.
Strandskyddet ska beaktas i planen och gång- och cykelkopplingen till stationen ska stärkas.

Figur 5. Nollalternativ.

Miljökonsekvenser
Buller och vibrationer
Förutsättningar

Järnvägen som går igenom Källby är del av Södra stambanan och är en av de högst belastade
järnvägssträckorna i Sverige. I dagsläget går 464 tåg per dygn på järnvägen, och det bedöms öka
till 579 tåg per dygn efter utbyggnaden till fyra spår (Trafikverket 2017a). Den höga trafikeringen på järnvägen innebär att närområdet är utsatt för höga bullernivåer. Trafikverket kommer
anlägga bullerskydd för att skydda befintliga bostäder på den östra sidan. I samband med
fyrspårsutbyggnaden förbereds för bullerskydd för att skydda framtida bebyggelse på västra
sidan och över Höjeådalen på uppdrag av Lunds kommun.
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud som vi helst vill slippa. Buller kan påverka hälsa och välbefinnande och är en stor källa till allvarligare störningar i samhället. Sömnstörning är en av de
vanligaste negativa konsekvenserna av högt trafikbuller. Psykosociala effekter och symptom,
som irritabilitet, huvudvärk och trötthet kan uppkomma vid långvarig exponering för buller.
Forskning har visat att det även kan finnas risk för förhöjt blodtryck och i förlängningen hjärtkärlsjukdom (Sweco, 2019).
I arbetet med FÖP Källby har en bullerutredning gjorts för att utreda förutsättningar för att
bygga bostäder i närhet till järnvägen (Sweco, 2019). Olika placeringar, höjder och utformningar
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av byggnader har testats och utvärderats, bland andra för Alternativ 1 och 2. Vibrationer har
utretts översiktligt samt bullerpåverkan från en ny vägkoppling till väg 108 och effekt av
bullerskärmar över Höje å. Buller från vägkoppling och järnväg i Höjeådalen redovisas under
kapitel om Friluftsliv och rekreation.
Figur 6 visar bullerberäkning för Alternativ 1 och figur 7 visar Alternativ 2.
Den föreslagna bebyggelsen nära järnvägen exponeras generellt för ljudnivåer över 60 dBA
ekvivalent ljudnivå, vilket är riktvärdet avseende ekvivalent ljudnivå för bostäder. Om bostäder
byggs nära järnvägen kommer de att behöva utformas antingen som lägenheter under 35 m2, för
vilka nivåer upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå tillåts, eller så att minst hälften av bostadsrummen är orienterade mot tyst sida. En tyst uteplats behöver också finnas, vilket i vissa lägen
är svårt att uppnå, se figur 6 och 7. Delar av byggnaderna närmast järnvägen överskrider även
65 dBa vid fasad.
I Alternativ 1 föreslås bebyggelsen längs Västanväg på ett avstånd om cirka 90 meter till järnvägen. Avståndet gör att eventuella bostäder mot järnvägen i detta läge drabbas av lägre bullernivåer än på västra sidan. Det är fortfarande bullernivåer mellan 60-65 dBA vid fasaden på
byggnaderna mot järnvägen, men möjlighet till tyst sida finns. Flertalet gårdar blir tysta enligt
riktvärdena och med slutna bostadskvarter ökar möjligheten att skapa tysta uteplatser (figur 8).
För att minska bullerproblematiken för bostäder i järnvägsnära läge kan slutna kvarter byggas,
utan öppningar mellan huskropparna, vilket ger en bättre ljudmiljö på innergården och förbättrar möjligheten att få en tyst gård. Gröna tak är ytterligare en åtgärd som kan ha en ljudreducerande effekt om ett par decibel.

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark samt högsta ljudnivå vid fasad (i punkt) för Alternativ 1. För
att klara riktvärdena om 60 dBA behöver fasaden vara gul. Grön färg visar lämpliga lägen för tyst sida och
blå tyst uteplats. Byggnaderna närmast järnvägen klarar inte riktvärden för bostäder. Högsta ljudnivå vid
fasad kan variera mellan byggnaderna beroende på byggnadshöjd i modellen (3, 4 eller 6 våningar).
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Figur 7. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark samt högsta ljudnivå vid fasad (i punkt) för Alternativ 2. För
att klara riktvärdena om 60 dBA behöver fasaden vara gul. Grön färg visar lämpliga lägen för tyst sida och
blå tyst uteplats. Byggnaderna närmast järnvägen klarar inte riktvärden för bostäder. Högsta ljudnivå vid
fasad kan variera mellan byggnaderna beroende på byggnadshöjd i modellen (3, 4 eller 6 våningar).

Figur 8. Slutna kvarter för Alternativ 2.
Ljudutbredningskartan visar
ekvivalenta ljudnivåer vid 1,5 meter
över mark och inkluderar fasadreflexer.
Fasadpunkter visar ljudnivå på mest
utsatta våningsplan. Möjligheten att
uppnå tyst sida och tysta gårdar ökar
med slutna kvarter, men påverkas även
av byggnadens höjd.
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Höjden på byggnaden närmast spåret påverkar bullernivåer bakom. Höga hus (sex våningar) är
därför särskilt lämpliga att ha kontor och andra verksamheter i för att skydda bostadshus
bakom.
Befintliga bostäder får en bättre bullersituation när ny bebyggelse etableras mellan befintlig
bebyggelse och järnvägen.
En översiktlig vibrationsanalys av området har utförts med hjälp av tidigare utförda mätningar
längs med järnvägen. Komfortvibrationer bedöms inte vara någon risk. Dock bör mätningar
utföras i projekteringsstadiet för att säkerställa vibrationsnivån på aktuell plats där byggnader
är tänkt att uppföras.

Bedömningsgrunder

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader specificerar riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen står
sammanfattningsvis att:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad . För uteplatser i anslutning till byggnaden är gränsen 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör däremot inte 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad överskridas.
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden (tyst sida) samt
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids,
bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
kl. 06.00 och 22.00.
Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn och anges som dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
Miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller är en målsättningsnorm, formulerad som ”…det ska
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” i
förordning (2004:675). Enligt Naturvårdsverket följs normen när strävan är att undvika skadliga
effekter på människors hälsa av omgivningsbuller och det ska följs upp med kommunala
åtgärdsprogram (Naturvårdsverket, 2019).
LundaEko II delmål 6.4: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.
Generella riktvärden för vibrationer i bostadsmiljö saknas. Riktvärden för vibrationer från
tågtrafik finns formulerade av Trafikverket i TDOK 2014:1021.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende buller. Alternativ
1 innebär att riktlinjer kring buller kan klaras genom avsteg och tyst sida på den östra sidan av
järnvägen. Den västra sidan är mer bullerutsatt och konsekvensen beror på vad bebyggelsen
närmast järnvägen fylls med. Om kontor och verksamheter placeras närmast järnvägen ges
bättre förutsättningar för bostäder bakom dessa.
Alternativ 2 bedöms innebära stora negativa konsekvenser avseende buller. I Alternativ 2
utsätts fler byggnader för höga bullernivåer, på båda sidor järnvägen. Våningar högre upp i
husen är mer utsatta än lägre och den västra sidan är något mer bullerutsatt än den östra. Avsteg
för bostäder genom att upprätta tyst sida och uppfylla inomhuskrav kan bli svårt för byggnader
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närmast järnvägen. Konsekvensen beror på samma sätt som i Alternativ 1 på vad bebyggelsen
närmast järnvägen fylls med. Om kontor och verksamheter placeras närmast järnvägen ges
bättre förutsättningar för bostäder bakom dessa.
Jämförelsevis är det färre människor som potentiellt utsätts för höga bullernivåer och relaterade
hälsoproblem i Alternativ 1 än i Alternativ 2. Bulleråtgärder på byggnader, tyst sida och tysta
gårdar kommer vara viktiga för att möjliggöra bostäder längs järnvägen i alla alternativ.
Fortsatt arbete kommer påverka om miljökvalitetsnormen för buller följs, det har inte gått
att bedöma i förslaget då det är oklart vad föreslagen bullerutsatt bebyggelse fylls med.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende buller då ny
bebyggelse på östra sidan kommer att till stor del bestå av bullerutsatta byggnader som i
Alternativ 2. Andel bostäder påverkar konsekvenserna.
Alternativ 1, Alternativ 2 och nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser
för vibrationer, utifrån den utredning som har gjorts. Dock behöver det studeras vidare i
senare skeden.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Bulleraspekterna behöver utredas vidare i fortsatt planläggning för att minska de negativa
konsekvenserna. Möjligheten att fylla byggnaderna närmast spåren med annat än bostäder, samt
slutna kvarter, tyst sida, tysta gårdar samt val av byggnadshöjder kommer avgöra hur många
människor som blir bullerutsatta. En högre bullerskärm kan ge en viss bullerminskning.
I fortsatt arbete behöver utredas vidare om och vilka åtgärder som krävs på byggnader i
bullerutsatta lägen för att säkerställa en god ljudmiljö inomhus, så att kraven om 30 dBA
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus innehålls.
Vibrationsaspekten bör studeras vidare under planläggningsskedet när en mer grundlig
geoteknisk utredning genomförs.

Referenser
Naturvårdsverket (2019) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/
Miljokvalitetsnorm-for-buller/ Hämtat 2019-03-15
Sweco (2019) Bullerutredning för fördjupad översiktsplan av området Källby i Lunds kommun. 2019-0321
Trafikverket (2017a) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-06. Samrådshandling
Trafikverket (2017b) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län PM
Trafikbullerutredning, 2017-12-06 Samrådshandling

Risker – Samlokalisering med verksamheter
Förutsättningar

Inom planområdet finns i dag ett antal aktiva verksamheter. Ett utdrag ur Miljöförvaltningens
databas Miljöreda visar på både tillståndspliktiga (B-verksamheter) och anmälningspliktiga
verksamheter (C-verksamheter) inom planområdet, samt verksamheter som inte är tillståndseller anmälningspliktiga, men som omfattas av miljöbalken.
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på
vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka
tillstånd hos mark- och miljödomstol (A). Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska
söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse (B). Mindre verksamheter behöver
inte ha tillstånd, utan gör en anmälan till miljökontoret i kommunen (C). Mycket små
verksamheter, som inte påverkar miljön nämnvärt, behöver varken tillstånd eller anmälan. De
ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor utövar tillsyn över dem.
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Verksamheterna Flextrus AB och Flint Group AB (B- verksamhet) samt ÅR Carton AB och Nobina
Sverige AB (C-verksamheter) finns inom Lyckebackens verksamhetsområde. De två första är
aktiva inom förpacknings- och färgindustri och för produktionen finns tillstånd att hantera
lösningsmedel och släppa ut lättflyktiga organiska föreningar (VOC). ÅR Carton är inte
tillståndspliktig, men hanterar lösningsmedel i mindre skala.
VOC kan innebära hälsoskadliga utsläpp för människor samt lukt. Dessa aspekter har utretts.
Briab (2019) utreder luktpåverkan och VOC från Flextrus och Flint Group utifrån att etablera
bostäder i den norra delen av verksamhetsområdet samtidigt som verksamheterna är i drift.
Tyréns (2013) har utrett Flextrus utsläpp utifrån befintlig situation med dagens avstånd till
bostäder. Briab föreslår ett skyddsavstånd om 25 meter från utsläppspunkterna över
industribyggnaden. Tyréns beräkningar visar att halterna för lukt från Flextrus, som har störst
tillstånd för utsläpp, ligger långt under lukttröskeln i hela området för de ämnen som
undersökts. Slutsatserna från dessa är att utsläppen inte överskrider hälsoskadliga eller
luktpåverkande halter vid bostäder idag eller vid en utbyggnad av bostäder i den norra delen
samtidigt som verksamheter finns kvar. Vissa revideringar, bland annat över ett maximalt
utsläpp, ska dock göras i Briabs rapport som kan ändra slutsatsen.
Tillstånden innehåller också krav på buller och vilken störning som får finnas för närboende.
Samtliga verksamheter innebär tung trafik inom, till och från området samt transporter med
farligt gods längs Åkerlund & Rausings väg. Nobina är en bussdepå med tung trafik och buller
kopplad till verksamheten under hela dygnet.
Verksamheterna innebär risk för explosion och brand, då de dels hanterar brandfarliga gaser
och vätskor samt en allmän risk för brand i industriverksamhet. Samtidigt finns flera
skyddssystem inom industrifastigheterna. Explosionsrisken bedöms främst innebära fara för
människors liv och hälsa inom lokalen. Brandrisken för eventuell närliggande bebyggelse
behöver utredas vidare.
TetraPak ligger strax utanför planområdet och är en tillståndspliktig B- verksamhet. De hanterar
och släpper ut lösningsmedel i sin produktion i mindre omfattning än Flextrus och Flint Group.
TetraPak har en ammoniaktank som kan innebära fara för människors hälsa vid en olycka och
omfattas därför av lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 4§ lagen 2003:778), vilket kan innebära
skyddsavstånd för ny bebyggelse.
Nobina kommer att flytta innan planerad bostadsbebyggelse kan påbörjas. Verksamheter inom
Lyckebacken 5 (ÅR Carton, Flextrus och Flint Group) har avtal på att vara kvar till 2027-12-31
och kan därefter flytta. Fastighetsägaren planerar för en omlokalisering av övriga verksamheter
tidigare.
I nuläget är påverkan på befintliga boende av verksamheterna begränsad, då det finns
skyddsavstånd och buffertzon med kolonier och parkområden mellan industriområdet och
bostäder. Däremot påverkar tunga transporter till och från området trafiksituationen längs
Åkerlund och Rausings väg.
Källby reningsverk renar avloppsvattnet för Lunds kommuns befolkning (B-verksamhet),
vilket motsvarar rening för strax över 100 000 personer. Reningsverket har ett flertal reningssteg, varav dammarna utgör det sista innan det renade vattnet släpps ut i Höje å. Reningsverket
beräknas uppnå sin kapacitet enligt tillståndet redan 2023, varpå åtgärder behöver vidtas och en
flytt är planerad men ej beslutad (se kapitel Andra planer). Reningsverket innebär olägenhet för
närboende främst i form av lukt, men kan också innebära risk för smittspridning. Boverket
(1995) konstaterar att studier visar att på ett avstånd av 200 meter från reningsverket är antalet
bakterier obetydligt, vilket också bedöms som lämpligt skyddsavstånd i ÅF (2014). Det finns
idag ett fåtal boende inom skyddsområdet (figur 2), men luktpåverkan kan ske inom ett större
område.
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Luktpåverkan från reningsverket har utretts (ÅF, 2018). Luktpåverkan är en subjektiv
upplevelse och det finns inga svenska riktvärden för lukt, men jämförelse har gjorts med bland
annat Danmark och Norge. Vid beräkningarna av luktpåverkan används mått för att en viss
luktpåverkan sker under 1 % av alla minutmedelvärden. I rapporten redovisas följande gränser
för luktupplevelse:





tydlig lukt: >5 l.e/m3
måttlig lukt: 1 - 5 l.e/m3
förnimbar lukt: 0,5 - 1 l.e/m3
knappt märkbar lukt: < 0,5 l.e/m3

ÅFs utredning visar på att stora delar av Klostergården och utbyggnadsområdena påverkas av
lukt i olika omfattning i nuläget (>l.e/m3), se figur 9.
För att möjliggöra utbyggnad i Källby och på västra Klostergården innan reningsverket flyttar,
går det att vidta åtgärder för att minska lukten. Beroende på ambitionsnivå för luktreducering
och investeringsvilja kan flera både mindre och större åtgärder vidtas. I figur 10 visas åtgärder
med investeringar som uppskattats till 3,7 miljoner SEK. Ytterligare åtgärder om 6-8 miljoner
för att minska lukt från slamhantering kan krävas, men har inte inkluderats i beräkningsresultaten.
För att uppnå knappt märkbar lukt i hela det planerade utbyggnadsområdet krävs åtgärder på
reningsverket motsvarande 61+6-8 miljoner SEK.
Enligt VA Syd och Miljöförvaltningen, Lunds kommun, finns inga kända problem med lukt från
Källby reningsverk idag.
Pumpstationen som planeras för att pumpa avloppsvatten till Sjölunda, Malmö, kommer enligt
VA SYD inte innebära luktpåverkan bortom dess skyddsavstånd om 50 meter.

Figur 9. Beräkningsscenario för dagens situation vid Källby reningsverk, mätresultatet visas på 2 meter över
mark. Resultatet presenteras som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. Utbyggnadsområden i
norra Källby och Klostergården berörs av lukt mellan 1-5 l.e/m3, vilket motsvarar måttlig lukt. (ÅF, 2018)
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Figur 10. Beräkningsscenario med åtgärder i form av ny rening installeras för frånluften från rensgaller och
slamcentrifuger i Källby reningsverk, mätresultatet visas på 2 meter över mark. Resultatet presenteras som
högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. Utbyggnadsområden närmast stationen i Klostergården
berörs av lukt mellan 0,5-1 l.e/m3, vilket motsvarar förnimbar lukt. Längre bort i norra Källby är lukten
mellan 1-2 l.e/m3, vilket motsvarar måttlig lukt. (ÅF, 2018)

Utifrån ovan redovisning av luktpåverkan och att det inte finns kända problem idag, föreslås att
en luktpåverkan motsvarande det lägre spannet av måttlig lukt (<2 l.e/m3) kan accepteras fram
till dess att reningsverket flyttar. Det finns idag flertal bostäder och skolor inom den gränsen (se
figur 9). Om den nivån kan accepteras möjliggör det att området runt stationen på östra sidan
kan bebyggas, innan reningsverkets flytt och utan åtgärder. Detta är utanför reningsverkets
skyddsområde. För utbyggnad av bostäder i norra delen av Källby/verksamhetsområdet krävs
luktreducerande åtgärder för motsvarande luktpåverkan, om utbyggnad påbörjas innan reningsverket flyttar. Detta är till stora delar utanför skyddsområdet, men möjligen berörs ytor precis
innanför.

Bedömningsgrunder

I Boverkets allmänna råd (1995:5) ”Bättre plats för arbete” rekommenderas olika skyddsavstånd mellan bostäder och störande verksamheter. Boverkets vägledning är en rekommendation, men en bedömning behöver göras från fall till fall.
LundaEko II delmål 6.4: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms år 2040 innebära måttliga positiva konsekvenser för samlokalisering mellan boende och verksamheter. När reningsverket flyttar 2028 försvinner
eventuella luktstörningar. Buller och tunga transporter från samtliga verksamheter på
Lyckebacken har försvunnit 2040. Föreslagna förtätningsytor bedöms vara på tillräckligt
avstånd från TetraPak.
En etappvis utbyggnad med bostäder på Källby/Lyckebackens verksamhetsområde som
genomförs samtidigt som verksamheterna är kvar kan innebära negativa konsekvenser.
Verksamheterna har befintliga tillstånd som tillåter en verksamhet med tillhörande störning
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som utsläpp och transporter. När bostäder kryper närmare kan det bli svårt för verksamheterna
att klara kraven avseende verksamhetsbuller, särskilt nattetid. Även transporter inom och
till/från fastigheten kan innebära störningar för närboende. Utsläpp av VOC och lukt har utretts,
och bedöms i detta skede inte vara ett styrande hinder för samlokalisering, men kan behöva
studeras vidare utifrån ett värsta fall. Brand- och explosionsrisk är ytterligare faktorer att
beakta. På grund av de här störningarna föreslås ett skyddsavstånd om minst 50 meter mellan
industriell verksamhet och boende om en samlokalisering blir aktuell. En eventuell samlokalisering ska också fungera i det fall att verksamheterna inte flyttar som planterat.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende lukt från
reningsverket fram till år 2028, då reningsverket bedöms flytta och luktproblemet försvinna.
Bebyggelseutveckling kring stationen innebär att bostäder kan byggas där det kan vara måttlig
lukt utan åtgärder, men det bedöms kunna accepteras. För utveckling i norra Källby innan
reningsverket har flyttat bör åtgärder för att undvika eventuell luktpåverkan enligt minst ovan
redovisat förslag vidtas. Om reningsverket blir kvar en längre tid kan mer omfattande åtgärder
bli aktuella. Det finns idag inte kända problem med lukt. Gällande smittspridning ligger områden
som kan utvecklas innan 2028 mer än 200 meter från reningsverket.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende
samlokalisering med verksamheter och reningsverket. Bebyggelseutveckling främst längs
järnvägen i söder i nollalternativet kommer att riskera att drabbas av luktpåverkan, om åtgärder
inte vidtas på reningsverket. Vid en långvarig samlokalisering med reningsverket kan omfattande åtgärder behövas. Fortsatt tunga transporter kring Lyckebackens verksamhetsområde i
nollalternativet kommer påverka stationsmiljön och trygghet för de som använder underfarten
och rör sig till och från stationen på västra sidan. För befintliga boende bedöms det vara som i
nuläget.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Vidare utredningar för att klarlägga möjligheten för säker samlokalisering mellan bostäder och
verksamheter krävs. Verksamhetsbuller och tunga samt farliga transporter inom fastigheten
Lyckebacken 5 behöver utredas vidare innan nästa skede och en eventuell detaljplan påbörjas.
En eventuell samlokalisering ska också fungera om verksamheterna inte flyttar som planterat.
Ett skyddsavstånd om minst 50 meter mellan bostäder och verksamheter föreslås, och bör
specificeras i fortsatt arbete.
Inför utbyggnad i norra Källby innan reningsverket flyttar bör åtgärder på reningsverket vidtas
till lämplig luktreduceringsnivå (<2 l.e/m3 föreslås).
Vid övrig förtätning i TetraPaks närhet bör lämpligt riskavstånd diskuteras med
Räddningstjänsten.
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Risker – Transport av farligt gods
Förutsättningar

För att försörja bland annat verksamheterna på Lyckebackens verksamhetsområde finns idag en
rekommenderad väg för farligt gods längs Stattenavägen, Ringvägen och sedan Åkerlund och
Rausings väg.
I samband med planerad förtätning längs Stattenavägen har en riskutredning avseende farligt
gods på den rekommenderade vägen gjorts (Briab, 2018). Utredningen visar att det främst är
verksamheterna på Lyckebacken som använder den rekommenderade vägen samt ytterligare en
verksamhet och därför bedöms utredningen relevant även här.
Totalt beräknas verksamheterna (inklusive ST1, Trollebergsvägen) motta mellan cirka 230 och
270 leveranser med tankbil per år, som använder den rekommenderade vägen. Utredningen
bedömer att riskerna längs Stattenavägen med anledning av transport av farligt gods bör kunna
accepteras med få, eller utan, säkerhetshöjande åtgärder. Till fortsatt planering och innan detaljplan färdigställs rekommenderas att en mer grundlig utredning med områdesspecifika
riskberäkningar genomförs.
Södra stambanan som går rakt igenom planområdet är även den rekommenderad led för
farligt gods samt riksintresse för kommunikationer. I Briab (2017) utreds riskerna med
transporter på järnvägen i relation till bebyggelse på Källby, både utifrån risken för vilken skada
tågvagnarna skulle orsaka vid en urspårning samt olyckor vid transport av farligt gods.
Utredningen bedöms gälla för båda sidor av järnvägen. I riskutredningen har ett antal olika
olycksscenarier som kan hända bedömts och det är den akuta risken för människors liv som
hanteras.
Riskutredningen visar på vilka avstånd som ska hållas mellan ny bebyggelse och spåren för att
uppnå tillräckligt hög säkerhet. Där det finns en plattform, som fungerar som urspårningsskydd,
är risken enligt utredningen tillfredsställande låg för byggnader att uppföras minst 15 meter
från spåret medan avståndet bör vara minst 35 meter om plattform saknas. Därtill ska olika
säkerhetshöjande åtgärder vidtas inom 150 meter från spåren. Dessa åtgärder kan handla om
vilka verksamheter som finns i byggnaderna, ventilationssystem och utrymningsvägar. Det
behöver också vidtas särskilda åtgärder för att minska risken för brandspridning om byggnader
placeras närmare än 20 meter från plattformskant eller 35 meter från närmsta spårkant.
Riskutredningens (Briab, 2017) beräkningar för vilka avstånd som är säkra att lägga bebyggelse
på (20 respektive 35 meter) baseras på prognoser för antal godståg per dygn på Södra stambanan. I ovan utredning har en prognos från Trafikverket från 2017 använts som visar på 66
godståg/dygn år 2040. Trafikverkets senaste revidering (2018-11-15) anger 59 godståg genom
Lund år 2040. I Lunds kommuns riktlinjer från 2015 ”Bebyggelseplanering och farligt gods”
anges ett riskavstånd om 50 meter från Södra stambanan oavsett åtgärder för bostäder och
annan känslig verksamhet som förskola, skola, vårdinrättningar, kontor i flera plan. Det
avståndet är också beräknat i en riskanalys och baserat på en trafikprognos från 2001 som
anger antalet godståg till 90 per dygn.
Antalet godståg per dygn påverkar riskberäkningen och förklarar skillnaden i avstånd mellan
riskutredningen och riktlinjerna.

Bedömningsgrunder

”Bebyggelseplanering och farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade
färdvägar för transport av farligt gods” Byggnadsnämnden, Lunds kommun, 2015.
Enligt Lunds kommuns översiktsplan (2018) kan känsligare markanvändning behöva lokaliseras
närmre järnväg och väg i stationsnära lägen, än vad riktlinjerna om 50 meter säger. En särskild
riskanalys ska då genomföras och eventuella riskreducerande åtgärder vidtas.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 bedöms medföra små till måttliga negativa konsekvenser för bebyggelse och
boende kopplade till farligt gods på järnväg. I Alternativ 1 är avståndet mellan bebyggelse
och järnvägsspår cirka 90 meter på den östra sidan, vilket säkerställ ett säkert avstånd för
bostäder och känslig verksamhet till järnvägen. På västra sidan är det minst 40 meter mellan
spåren och föreslagen bebyggelsen. Enligt riskutredningen är avstånden tillräckliga för att
skydda människors liv och hälsa, men inte enligt kommunens riktlinjer. För en fullständig
bedömning och beskrivning av risker behöver denna fråga utredas ytterligare samt vilken
verksamhet som kan placeras mellan 35-50 meter från spåren.
Alternativ 2 bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för bebyggelse och boende
kopplade till farligt gods på järnväg. Bebyggelse föreslås cirka 40 meter från spåren på båda
sidor, se Alternativ 1.
Bedömningarna förutsätter att de riskreducerande åtgärderna inom 150 meter från järnvägen
vidtas. Ingen skola, förskola eller annan känslig verksamhet finns föreslaget inom 150 meter.
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser för bebyggelse och
boende kopplat till farligt gods på väg. När Lyckebackens verksamhetsområde har omvandlats till blandad bebyggelse försvinner farligt gods transporterna på Åkerlund & Rausings väg,
och de reduceras kraftigt på Stattenavägen och Ringvägen.
Nollalternativet bedöms medföra måttliga till stora negativa konsekvenser för bebyggelse
och boende kopplade till farligt gods på väg och järnväg. I nollalternativet finns bebyggelsen
inom 50 meter från järnvägen. För en fullständig bedömning och beskrivning av risker behöver
denna fråga utredas ytterligare samt vilken verksamhet som kan placeras mellan 35-50 meter
från spåren. Viss förtätning längs Stattenavägen innebär att fler människor bor längs leden för
farligt gods och kan drabbas vid eventuella olyckor.
Varken Alternativ 1,2 eller Nollalternativet bedöms innebära konsekvenser för
riksintresset för kommunikation för Södra Stambanan, det bedöms vara som i nuläget.
Utbyggnad till fyra spår och ny station har hanterats i järnvägsplanen.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Inför utställningsskede och senare detaljplaneskedet bör riskutredning för Södra Stambanan
följas upp med en bedömning av vilka verksamheter som kan lokaliseras på olika avstånd från
järnvägen samt vilka säkerhetshöjande åtgärder som krävs.
Vid fortsatt planläggning behöver de säkerhetshöjande åtgärderna inom 150 meter från
järnvägen säkerställas.
Om en etappvis utbyggnad påbörjas på Källby/Lyckebacken 5 innan verksamheterna har flyttat
behöver en detaljerad riskanalys för farligt godstransporter göras i den fortsatta planprocessen.
Detsamma gäller för förtätning längs Stattenavägen.
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Risker - Elektromagnetisk strålning
Förutsättningar

Genom planområdets södra del sträcker sig en dubbel 130 kV kraftledning, tillhörande E.ON
Elnät (se figur 2). Kraftledningen utgörs av en stolpe med två 130 kV ledning på vardera sidan
stolpen. Kraftledningar ger upphov till elektromagnetiska fält som människor kan behöva
skyddas från och det innebär att ett skyddsavstånd behöver hållas när ny bebyggelse anläggs i
kraftledningens närhet.
Elektriska och magnetiska fält finns naturligt där det finns elektricitet, till exempel kring alla
elektriska apparater, transformatorer och kraftledningar. Hur starkt fältet blir kring en kraftledning beror dels på hur mycket ström som går i ledningen men också på ledningarnas inbördes
placering och höjd. Styrkan i fältet avtar snabbt med avståndet, men fälten är svåra att skärma
av då de går igenom tak och väggar. Hälsoeffekter vid lägre magnetiska fält har varit svårbedömda trots långvarig forskning. Det har dock kunnat styrkas ett samband mellan leukemi
och barn som har utsatts för lågfrekvent elektromagnetisk strålning (Folkhälsomyndigheten,
2019).
Det har gjorts beräkningar av de elektromagnetiska fälten från kraftledningen i samband med
ansökan om nätkoncession. Beräkningarna baseras på ett representativt årsvärde på strömstyrkan och visar att strålningen är under 0,4 mikroTesla efter cirka 15-18 meter och 0,2
mikroTesla efter 15-28 meter beroende på beräkningspunkt (E.ON Elnät, 2010).
Det pågår en process för förnyad nätkoncession med förnyat tillstånd för kraftledningen som
sträcker sig från Sege till Barsebäck. Lunds kommun verkar för att ledningen ska grävas ner eller
läggas om längs sträckning förbi Lund.

Bedömningsgrunder
I Lunds kommuns översiktsplan (2018) anges att kommunen utgår från försiktighetsprincipen
avseende regionala ledningar och fastställer 0,2 mikroTesla som riktvärde för stadigvarande
exponering. För en 130 kV luftledning har magnetfältet minskat till 0,2 mikroTesla cirka 30-40
meter bort som ett schablonavstånd, medan det räcker med cirka 12 meter för jordförlagd 130
kV-ledning.
För elektromagnetisk strålning finns inga fastställda nationella riktvärden, men Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och
Boverket ställt upp rekommendationer vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket
mfl, 2009). Rekommendationerna anger bland annat att man bör undvik att placera nya
bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära små positiva konsekvenser avseende elektromagnetisk strålning. Befintlig kraftledning förutsätts ha markförlagts eller omlokaliserats till
dess. I planen föreslås ett skyddsavstånd om 30-40 meter mellan kraftledningen och bostäder
till dess att den är åtgärdad, vilket bedöms som ett säkert avstånd.
Nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser avseende elektromagnetisk
strålning inom planområdet. Ingen bebyggelse föreslås i direkt anslutning till befintlig
kraftledning, men däremot flyttas inte källan för de bostäder och verksamheter inklusive skola
som ligger i dess närområde idag.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Föreslagen skyddsåtgärd är att styra utbyggnadstakten så att de områden som är närmast
kraftledningen kan bebyggas senare i avvaktan på att den markförläggs eller flyttas. Ett
skyddsavstånd om 30-40 meter rekommenderas.
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Risker – Markföroreningar
Förutsättningar

Inom fastigheten Lyckebacken 5 har ett flertal mark- och grundvattenundersökningar utförts
mellan 1995 och 2018. Resultaten sammanfattas i ÅF (2018). Identifierade förorenande ämnen
utgörs främst av vattenlösliga lösningsmedel, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt
metaller. Ämnena förekommer i halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Även
spår av klorerade kolväten har konstaterats. Förorenande ämnen har nått grundvatten och
spridning kan antas ske i riktning mot Höje å. Undersökningarna har gjorts under ett relativt
långt tidsspann och resultaten från senare provtagning indikerar minskande halter inom vissa
områden möjligtvis till följd av spridning.
Saneringsbehov har bedömts aktuellt inom specifika områden av Lyckebacken 5 och åtgärdskostnader har skattats. Ytterligare miljötekniska undersökningar har rekommenderats, liksom
utförandet av en fördjupad riskbedömning innan omfattningen av saneringsåtgärderna kan
klarläggas i mer detalj.
Stora delar av fastigheten är täckt av asfalt, och direkt under denna finns fyllnadsmassor om 0,53 meter och sedan lerig morän. I södra delen av fastigheten finns ett sandigt lager om 0,5-2
meter innan moränen. Grundvattenriktningen är mot Höje å.
Det finns inga kända identifierade markföroreningar på andra fastigheter på Lyckebacken.
Källby reningsverk kan förväntas ha förorenade massor som behöver hanteras, vilket VA Syd har
med i sin process. I övrigt finns inga andra kända markföroreningar inom planområdet.

Bedömningsgrunder

Fö r fö rorenad mark gä ller Naturvå rdsverkets riktvä rden fö r mark enligt Naturvå rdsverket, 2009
och 2016. Kortfattat så innebä r riktvä rdena att marken kan anvä ndas till olika ä ndamå l
(bostä der, fö rskola, industri) beroende på halter av fö roreningar. Vid halter av fö rorenande
ä mnen ö ver en viss nivå krä vs ofta å tgä rder. En platsspeci ik bedö mning kan gö ras i en riskbedö mningsprocess med hjä lp av Naturvå rdsverkets riktvä rdesmodell.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser genom att befintliga markföroreningar saneras i samband med omvandling till bostäder och blandad bebyggelse, och att
fortsatt spridning till Höje å eller alternativa spridningskanaler undviks.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för markföroreningar, då
markanvändning i det förorenade området kvarstår som idag samtidigt som risk för spridning
kan finnas.
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Förslag till åtgärder i fortsatt arbete
Miljötekniska undersökningar bör genomföras och markföroreningar saneras i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer.
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Naturvärden och grön infrastruktur
Förutsättningar

Planområdets grönområden och naturvärden finns främst i söder, i Höjeådalen och i Sankt
Larsområdet. På Klostergården finns parken Klostergårdsfältet och på Rådmansvången finns
Patrik Rosengrens park. Längs järnvägen och förbi fotbollsplanerna i Klostergården går ett grönt
stråk med uppväxta träd som slutar i odlingslottsområden. Längs Västanväg finns en trädallé
med biotopskydd. I övrigt finns ett flertal koloniområden som bidrar med gröna inslag. Norr om
planområdet finns Stadsparken med större grönytor och värdefulla naturvärden.
I planområdets södra del rinner Höje å i en dalgång med beteshagar, skogsdungar och buskridåer. Parallellt med ån ligger reningsverksdammarna som med de stora öppna vattenytorna är
en viktig lokal för fågel.
2018 genomfördes en naturvärdesinventering i Höjeådalen mellan Värpinge och Sankt Lars,
figur 11 (Ekologigruppen, 2019a). Sedan tidigare har naturvärdesinventeringar genomförts i
olika delar av Sankt Lars. Naturvärden kring Höje å har sammanfattats i Lunds kommun (2019)
och beskivs nedan.
I princip all naturmark i Höjeådalen bedöms hysa någon form av naturvärde och området i sin
helhet bedöms mycket viktigt för att upprätthålla ekosystemtjänster på landskapsnivå. Generellt
är högre naturvärden i området kopplade till vattenmiljöer, gamla träd och död ved. Områden
med höga naturvärden är bland annat Källby reningsdammar, som är en mycket viktig rastlokal
för fåglar, och flera mindre parksegment i Sankt Lars med förekomster av särskilt skyddsvärda
träd och enstaka rödlistade arter knutna till äldre träd och död ved. Sammanlagt 87 rödlistade
arter är noterade från området under de senaste 20 åren. Flertalet av dessa utgörs av rastande
fåglar. Vid inventeringen 2018 noterades 16 rödlistade arter från området samt 13 arter som
omfattas av artskyddsförordningen och således är fridlysta. De 13 arterna utgörs av tre prioriterade fågelarter, sju-åtta fladdermöss, samt ätlig groda (Pelophylax esculentus), klintsnyltrot
(Orobanche elatior) och getlav (Flavoparmelia caperata).
Inventering av fladdermus visar att det finns sju-åtta olika arter i Höjeådalen (Eklöf, 2018). De
rör sig främst runt dammarna och ån. Sankt Lars området är väl upplyst vilket gör att fladdermöss inte trivs där och även övrig belysning i området innebär en störning. Fladdermössen
nyttjar de öppna vattenytorna för födosök. Skuggande överhäng och skyddande häck- och
trädrader vid vattnet gör att fladdermöss kan flyga obehindrat.
I Källbyområdet finns ett antal biotopskyddade småmiljöer, som visas i naturvärdesinventeringen.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd (figur 14, kapitel Friluftsliv och rekreation) samt
landskapsbildskydd.

27

Figur 11. Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2019a) visar att i stort sett hela Höjeådalen innehåller
naturvärden.

Området i ett landskapsperspektiv
Ovan nämnda naturvärdesinventering konstaterar att ett av områdets största värden är dess
storlek, på grund av den i stort sett totala avsaknaden av natur i det kringliggande landskapet.
Området är därför betydelsefullt på landskapsnivå, som grön infrastruktur och som bärare och
producent av grundläggande ekosystemtjänster (figur 12). Ekosystemtjänster är produkter och
tjänster natur och ekosystem ger människan, exempelvis naturlig vatten- och klimatreglering,
pollinering och produkter i form av spannmål och virke.
Stora delar av de värden som är specifika för Höjeådalen, inte minst det rika fågellivet, är
beroende av tillräckligt stora ytor. Viktigt för de mer specifika naturvärdena är också att det
finns tillräckliga buffertytor, fria från bebyggelse, kring de områden som har högst värden.
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Figur 12. Höjeådalen (markerat i rött) i ett regionalt perspektiv. Det utgör ett större område i ett landskap
som innehåller få stora naturområden (Ekologigruppen 2019a).

Källby dammar
Vid en flytt av reningsverket kommer dammarna inte längre att kunna försörjas med renat
avloppsvatten som idag. Möjligheten att ha kvar dammarna i framtiden och hur de då kan
försörjas med vatten har utretts. Det är möjligt att försörja dammarna med dagvatten både från
befintligt dagvattensystem och att omhänderta dagvatten från föreslagna utbyggnadsområden
(Ekologigruppen, 2019b). Dagvattnet i Lund leds idag orenat till Höje å, att fördröja och rena
vattnet i dammarna innebär en förbättring för vattenkvaliteten i vattendraget.
Tre förslag har utretts med olika ambitioner i omformningen av området med syfte att främja
såväl biologisk mångfald som rekreation. Dammarna och stora vattenytor är kvar i samtliga tre
förslag, men i olika storlek och utformning. Åtgärder uppströms järnvägen och rekreativa
åtgärder såsom strövstigar och utsiktspunkter inkluderas i samtliga förslag. I förslaget med små
åtgärder är dammarna kvar i sitt ursprungliga format, men försörjs med dagvatten. Med mellanstora åtgärder görs vissa omformningar för att få en mer naturlik karaktär på dammarna.
I det mest omfattande förslaget föreslås stora delar av dammområdet omformas till mer naturlik
karaktär med nya typer av miljöer (figur 13). Del av norra dammområdet omformas för att
utveckla en parallell meandrande åfåra till Höje å samtidigt som befintlig fåra bevaras. Den nya
åfåran gör att ån får ett mer naturlikt utseende och funktion samt att ytor frigörs för etablering
av vegetation. De södra dammarna är kvar och utvecklas med flackare släntlutningar och en mer
flikig strandlinje. Utbyggnadsområdet Källby kopplas samman med grönområdet i förslaget
genom att öppna upp ett slutet dagvattensystem och skapa en bäck istället med anslutande stig.
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Figur 13. Ett av utredningsförslagen för Källby dammar - stora åtgärder, som visar en möjlig utveckling av
dammarna och olika rekreativa åtgärder (Ekologigruppen, 2019b).

Bedömningsgrunder

I Boverkets rapport ”Bostadsnära natur – inspiration och vägledning” står följande rekommendation: ”För att uppnå målet om god bebyggd miljö bör bostadsnära natur som ligger inom 300
meter från befintliga bostäder och skolor särskilt uppmärksammas i planeringen, och behovet av
planstatus och skydd enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken bör övervägas. Vid
planering av nya områden bör behovet av bostadsnära natur inom 300 meter från bostäderna
och skolorna tillgodoses.”
I LundaEko II kapitel 7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns följande delmål:
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden.
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter
i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska
motverka spridning av invasiva arter.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur, då ytan för gröna värden i Höjeådalen utökas vilket har påverkan både lokalt och
ur ett regionalt perspektiv. Större grönytor och vattenmiljöer ger förutsättningar för naturvärden i Höjeådalen att utvecklas och att landskapsfunktionen förbättras. Samtidigt kan risken
för slitage och störningar från besökare i området samt närliggande bebyggelse minskas när
området blir större. Skyddade arter bedöms inte påverkas negativt då ingen bebyggelse föreslås
i ådalen, och de åtgärder som vidtas för naturvärden och rekreation förutsätts göras med
skyddade arter i åtanke. Kvaliteten på ytorna är avgörande för naturvärdenas utveckling.
Alternativ 1 ger goda förutsättningar att uppnå Boverkets rekommendation då stora delar av
utbyggnadsområdena når redan existerande och föreslagna grönytor inom 300 meter men
fortsatt planläggning behöver säkerställa att alla når grönytor av god kvalitet inom givet
avstånd.
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Alternativ 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur. Den totala grönytan är densamma som idag och dammområdet kan förväntas
utvecklas på samma sätt som i Alternativ 1. Ny bebyggelse föreslås längre ner i ådalen och risk
finns för störningar i form av bland annat ljud och ljus från närliggande bebyggelse, idrottsplaner och slitage från fler besökande. Direkt påverkan på skyddade arter bedöms vara begränsad då ingen bebyggelse föreslås i ådalen, och de åtgärder som vidtas för naturvärden och
rekreation förutsätts göras med skyddade arter i åtanke. Däremot kan ett ökat slitage från
besökande inverka negativt. Den gröna kopplingen mellan ådalen och stadsparken riskerar att
försvagas ytterligare vid föreslagen utbyggnad längs Västanväg. Delar av utbyggnadsområdena i
Alternativ 2 når redan existerande och föreslagna grönytor inom 300 meter men fortsatt
planläggning behöver säkerställa att alla når grönytor av god kvalitet inom givet avstånd för att
uppnå Boverkets rekommendation.
Höjeådalens framtida värde för natur och grön infrastruktur påverkas av omformningen av
dammarna och hur närliggande ytor planeras. Vid en utformning som gynnar naturvärdenas
utveckling kan de positiva konsekvenserna blir större.
Avseende vägkoppling till väg 108 bedöms Alternativ 1 och 2 innebära stora eller mycket
stora negativa konsekvenser. Vägkopplingen som visas har valts utifrån det läge som bedöms
medföra minst störningar för Höjeådalen, men kommer ändå innebära negativa konsekvenser
som behöver hanteras. En ny väg tar naturmark i anspråk, gör ingrepp i landskapet och medför
såväl buller som ljusstörningar i Höjeådalen. Beroende på utformning kan det bli en barriär för
djurlivet i ådalen. Utformning och trafikbelastning påverkar omfattning av konsekvenserna.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur, då det finns risk för ökat slitage i naturmiljöerna med ett ökat besökstryck från
fler närboende. Det redan idag svaga sambandet mellan ådalens natur och stadsparken riskerar
att försvagas ytterligare vid utbyggnad längs Västanväg. Naturområdet i Höjeådalen och grönstruktur inom planområdet är i övrigt som idag. Reningsverket kommer att behöva byggas om
för att klara en ökad belastning, med oklar påverkan på natur och Höjeådalen. Reningsverkets
placering i Höjeådalen innebär fortsatt ljusstörning.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

I fortsatt arbete med vägkoppling till väg 108 bör läge och utformning studeras vidare för att
minimera negativa konsekvenser i den mån möjligt. Behov och nytta av vägen behöver särskilt
avvägas mot dess konsekvenser.
Den gröna infrastrukturen inom planområdet, kopplingar till närliggande bebyggelse och vidare
in i staden bör utredas för att säkerställa ett sammanhängande grönt nätverk av god kvalitet och
kvantitet i staden och i utbyggnadsområdena. Boverkets rekommendation om tillgång till
grönyta inom 300 meter bör säkerställas.
Gränsen mellan bebyggelse och natur behöver utformas varsamt för att inte påverka djurliv i
ådalen negativt. Särskilt viktigt för Alternativ 2 då bebyggelsen lokaliseras närmre ådalen.
Åtgärder i Höjeådalen behöver ta hänsyn till arter som skyddas enligt artskyddsförordningen.
Utreda förutsättningarna för att bilda kommunalt naturreservat i Höjeådalen.
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Lunds kommun (2019) PM Natur och friluftsliv i Höjeådalen vid Källby

Friluftsliv och rekreation
Förutsättningar

Stråket längs Höje å är ett av de mest välbesökta rekreationsområdena i Lunds kommun tack
vare sin storlek och närhet till staden. Cirka 120 000 besökare passerar årligen en mätare
placerad vid Sankt Lars. Strövstigar och markvägar gör det möjligt att vandra mellan Värpinge
by och Sankt Larsområdet.
Broar har anlagts för att koppla samman strövstigarna som finns på båda sidor om ån. I området
finns rastplatser med grillmöjligheter, fiskebryggor, informationsskyltar, fågeltorn och vindskydd i anslutning till reningsdammarna som har ett rikt fågelliv. Området är populärt bland
fågelskådare då dammarna är en viktig rastplats för fåglar. Den till stora delar yngre vegetationen ger området en förhållandevis vild karaktär samtidigt som man kan se ut över det
sydskånska kulturlandskapet.
Höje å från Genarp till Lomma är utpekat som riksintresse för friluftsliv på grund av dess goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, samt goda förutsättningar
för vattenknutna friluftsaktiviteter (figur 14).

Figur 14. Riksintresse för friluftsliv och strandskyddat område inom planområdet.

Höjeådalen med Sankt Larsparken är ett särskilt lättillgängligt friluftsområde då det är lätt att nå
från Lund, med både gång- och cykelvägar samt bussförbindelser. Framkomligheten i området
är god-måttlig, men mer begränsad för rörelsehindrade. Det är dock ett bullerstört område med
Södra Stambanan som sprider buller över ådalen. Väg E22 i öster är en bullerkälla som påverkar
området runt Sankt Lars.
Utanför Höjeådalen består de rekreativa miljöerna inom planområdet främst av idrottsytor och
parkytor, samt koloni- och odlingslotter (figur 15). Längs järnvägen finns Klostergårdens
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idrottsplats med arenan, ishall och hallar samt ett stråk med fotbollsplaner och planer söderut
vid Klostergården som används dels för Korpfotboll men också för andra idrotter. De norra
fotbollsplanerna håller en högre standard med delvis konstgräs och belysning och nyttjas till hög
grad. De södra fotbollsplanerna är gräsplaner och används inte i samma utsträckning. Källbybadet i söder är ett friluftsbad som är öppet sommartid, lokalerna nyttjas också av föreningsverksamhet under större del av året.
Inom planområdet finns flera koloni- och odlingslottsföreningar. Koloniträdgårdar har en lång
tradition i Lund och föreningarna runt dessa är ofta en viktig social struktur. Inom Källby FÖPområde finns en stor del av kommunens odlingslotter (38%) och kolonilotter (35%), fördelade
på fyra odlingslottområden samt sju koloniområdena. Koloniområdena är öppna dagtid mellan
maj och september och upplevs därför inte lika tillgängliga som odlingslottsområdena som är
öppna året om för besökare.

Figur 15. Målpunkter för idrott och rekreation samt koloni- och odlingslotter.

Bedömningsgrunder

Riksintresse för friluftsliv
Höje å från Genarp till Lomma är riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Det finns ingen vedertagen bedömning eller vetenskaplig argumentation för hur stora
rekreationsområden bör vara för att tillgodose besökarnas behov av naturupplevelser. Gällande
områdestyp och storlek anger Naturvårdsverket (2016) att ett friluftsområde bör omfatta minst
100-300 hektar. Ytan bedöms motsvara behovet för ett tätortsnära friluftsområde, som är ett
större naturområde iordningsställt för friluftsliv och på gång- och cykelavstånd från tätorten.
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I LundaEko II kapitel 7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns följande delmål:
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
Kapitel 6 Hållbar stadsutveckling berör stadsodling och tillgång till rekreativa miljöer. Lunds
kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum,
genom att skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt
liv och skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation.
Området för grönyta utökas, vilket gör att det inom planområdet skapas ett grönområde som
nästan når 100 hektar, och därmed uppfyller definitionen för tätortsnära friluftsområde enligt
Naturvårdsverket. Dock utgör en ny vägkoppling över ådalen en stor störning för friluftslivet.
Idrottsytorna omformas och sparas på östra sidan och integreras i ”Aktivitetsstråket”. Koloniområdena har flyttats för att möjliggöra stationsnära bebyggelse vilket initialt påverkar
kolonister negativt, men på sikt kan bli positivt då de föreslås flytta till ett läge utan buller och
industri i direkt närhet.
Alternativ 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för friluftsliv och
rekreation. Grönyta, och område för friluftsliv, utökas inte samtidigt som besökstrycket
förväntas öka. Definitionen för tätortsnära friluftsområde om minst 100 hektar uppnås ej. En ny
vägkoppling över ådalen utgör en stor störning för friluftslivet. Idrottsytor längs Västanväg
bebyggs och nya idrottsytor anläggs på reningsverkets område, vilket försvagar Aktivitetsstråket och gör att det blir längre för många till planerna. Stationsläget och sammanhang med
andra ytor och aktiviteter nyttjas inte. Kolonilotterna bevaras i befintligt läge, medan reningsverkets yta bebyggs med blandstad och idrottsytor.
Innehåll och utformning av nya grönytor i Höjeådalen har inte definierats i samrådsförslaget.
Innehållet är viktigt för det rekreativa värdet, dels för att skapa olika spännande miljöer och dels
för att undvika konflikter mellan naturvärden och rekreativa intressen. Områdets framtida
utformning påverkar konsekvensbedömningar ovan.
I planförslaget finns idrotts,-lek- och grönytor integrerat i ytan för blandad bebyggelse, det är
dock oklart i vilken omfattning och i vilken kvalitet varför det inte har gått att bedöma.
Vägkopplingen till väg 108 riskerar att skapa en barriär i rekreationsområdet och att tillföra
ytterligare bullerstörning. Att lägga vägen på en bro i närhet till järnvägen har bedömts vara det
alternativ som ger minst negativ påverkan, men kommer innebära störningar för friluftsliv och
rekreation i området. Bullerskärmar längs järnvägen minskar bullerstörning i rekreationsområdet.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för friluftsliv och
rekreation. Höjeådalen förväntas inte utvecklas eller utökas i nollalternativet, samtidigt som
fler kan förväntas besöka området. Idrottsplaner bebyggs samtidigt som befolkningen ökar, och
det är oklart om och var dessa ytor ersätts. Enstaka koloniområden bebyggs vilket påverkar
enstaka medborgare.
För riksintresse för friluftsliv bedöms Alternativ 1 innebära stora positiva konsekvenser,
Alternativ 2 små negativa konsekvenser. Nollalternativet bedöms innebära små negativa
konsekvenser. Se bedömningar ovan.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Sammanhållen yta och innehåll är av särskild vikt för frilufts- och rekreationsområden. En
inriktning för detta bör finnas med i fortsatt planarbete.
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Gränsen mellan bebyggelse och naturområde behöver hanteras varsamt och utformas för att
bevara upplevelsen av ett ostört naturområde vid vistelse i ådalen. Särskilt viktigt för Alternativ
2 då bebyggelsen lokaliseras närmre ådalen.
Rekreationsområden i form av parker, grönområden och lekplatser bör säkerställas inom
bebyggelsen, med en sammanhängande grönstruktur med varierat utbud och höga kvaliteter.
Skapa tydliga kopplingar och entré till Höjeådalen för att underlätta för fler att ta sig till ådalen
på ett hållbart sätt med gång, cykel och kollektivtrafik.

Referenser
Lunds kommun (2019) PM Natur och friluftsliv i Höjeådalen vid Källby
Lunds kommun (2019) PM Odlingsmöjligheter inom Källby FÖP-område
Naturvårdsverket (2016) Metod för att kartlägga naturområden med stor betydelse för friluftsliv
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2016/1-till-naturvardsverkets-delredovining-av-ru-utveckling-av-friluftslivetmetod-for-kartlaggning.pdf

Vatten
Förutsättningar

Ett dagvattensystem är generellt anpassat för att ta hand om ett regn som statistiskt återkommer vart tionde år, ett så kallat 10-års regn. När större nederbördsmängder faller än vad dagvattensystemet är dimensionerat för så blir ledningsnätet fullt och resterande mängd vatten
avrinner eller ansamlas på ytan. Detta kan påverka människor, bebyggelse och ekonomiska
värden negativt. Vid dessa tillfällen behövs ytliga vattenvägar, med generellt högre kapacitet än
rör och öppna dagvattensystem samt utpekade ytor som tidvis kan översvämmas. Ett skyfall av
den här storleken uppstår statistiskt sett sällan (vart 50- 100:de år) och har också en kort
varaktighet, i storleksordningen timmar. Hur lång tid det tar för ansamlade vattenmassor att
sjunka undan beror på avledningsmöjligheterna.
Lunds kommun har gjort en skyfallskartering av Lunds tätort. Skyfallskarteringen motsvarar ett
50 års- och 100-årsregn med klimatfaktor 1,3. Klimatfaktorn innebär att hänsyn har tagits till
ökande nederbördsmängder vid ett skyfall i ett förändrat klimat (Lunds kommun, 2018a).
I figur 16 nedan visas skyfallskarteringen för planområdet. Den visar att det finns både stråk
med betydande vattenflöden genom området som förbi Åkerlund och Rausings väg och platser
där vattnet ansamlas, till exempel i framkant av verksamhetsområdet Lyckebacken, Klostergårdsskolan och Klostergårdsfältet. Såväl parkmark som mindre lämpliga ytor vid bebyggelse
och vägar översvämmas. Vid ett skyfall översvämmas området kring dammarna, till följd av
lutningen ner mot ådalen och att dagvattensystemet har flera utsläppspunkter i ån.
Höje ås vattenflöde och nivå kan påverkas av andra nederbördshändelser än ett skyfall. I de fall
ett 100-årsflöde inträffar översvämmas stora ytor längs ån och dammarna (se figur 16). Bilden
visar ett 100-årsflöde. Vid ett högsta dimensionerande flöde som statistiskt sett inträffar cirka
vart 10 000:de år översvämmas ytterligare ytor. I ett förändrat klimat förväntas 100-årsflödet
för Höje å minska med 10 % (SMHI, 2012). Ett högsta dimensionerande flöde inträffar statistiskt
sett väldigt sällan, men särskilt samhällsviktig verksamhet och infrastruktur bör skyddas från
översvämningar vid sådana flöden.
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Figur 16. Skyfallskartering vid ett 100-årsregn och översvämningskartering av Höje å vid ett 100-årsflöde
(MSB, 2015).

Den del av Höje å som passerar planområdet har klassats och bedömts av Vattenmyndigheterna
till otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Höje å ska uppnå god
ekologisk status och god kemisk status, med undantag av vissa ämnen, till år 2021. Det bedöms
finnas risk att detta inte nås (Vattenmyndigheterna, VISS, 2019-02-28). Den del av Höje å som
rinner igenom planområdet kallas i VISS för Önnerupsbäcken-källan, med id SE16862-134337.
Övergödning är en betydande orsak till att god ekologisk status inte nås i Höje å tillsammans
med fysisk påverkan, som påverkat vattendragets naturliga flöde och form negativt. Miljögifter
är ytterligare en orsak och dagvatten är en betydande källa. Höje å tar även emot renat avloppsvatten från Källby reningsverk.
Dagvatten påverkar Höje å i synnerhet vid höga flöden från de stora dagvattenutloppen från
Lunds stad. Det finns idag flera utsläppspunkter för dagvatten från Lunds stad till Höje å, och det
sker ingen fördröjning eller rening innan vattnet når recipienten. Det gör också att det i samband med regn kommer stora flöden som kan orsaka erosionsproblem vid utloppsledningarna i
Höje å.
Källby dammar utgör i dagsläget ett sista steg i reningen av avloppsvatten vid Källby reningsverk. Vid en nedläggning av reningsverket försvinner således vattentillförseln till dammarna.
Möjligheten att förse dammarna med annat vatten undersökts (se kapitel Naturvärden och grön
infrastruktur), vilket visar på att det är lämpligt och möjligt att förse dem med dagvatten från
omkringliggande bebyggelse, både befintlig och planerad ny bebyggelse. Det skulle innebära att
dagvatten renas och fördröjs innan det når Höje å. I de förslag som tagits fram för Källby
dammars omformning finns kapacitet att hantera de vattenmängder som avrinner ytledes vid ett
skyfall.
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Bedömningsgrunder
Översvämningsplan och dagvattenplan för Lunds kommun beskriver förutsättningar och
lämpliga åtgärder. Översvämningsplanen säger att bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark
ska säkras mot ett 100- årsregn med klimatfaktor. Det ska eftersträvas att ny bebyggelse på
tidigare exploaterad mark (förtätning) ska säkras mot ett 100-årsregn med klimatfaktor. Om
detta inte är möjligt kan det i särskilda fall göras undantag, dock ska alltid bebyggelsen säkras
mot ett 50-årsregn med klimatfaktor.
Miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenmyndigheterna säger att “statusklassificeringen
beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst medan miljökvalitetsnormen
beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt det ska vara gjort”.
Miljökvalitetsnormerna är rättsligt styrande och innebär att den ekologiska och kemiska
statusen inte får försämras. Detta regleras i EU:s ramdirektiv för vatten, införlivat i Vattenförvaltningsförordning (2004:660).

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för vattenkvalitet och
miljökvalitetsnorm för Höje å. I planförslaget föreslås att Källby dammar ska rena och fördröja
dagvatten samtidigt som vatten från avloppsreningsverket inte längre avleds till Höje å. En ökad
rening och fördröjning av dagvatten bidrar till att uppnå god ekologisk och kemisk status.
Dammarna kan omformas först i samband med reningsverkets flytt 2028, då de positiva konsekvenserna kan förväntas.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser för skyfallshantering,
då planförslaget visar att grönstruktur och gatustruktur ska anpassas till att ta hand om och
avleda de flöden som uppstår vid ett skyfall. Vattenmängder vid ett skyfall kan avledas via ytan
till Källby dammar som har kapacitet att omhänderta mängderna. En struktur som omhändertar
vatten vid ett skyfall minskar risken för omfattande skada på ekonomiska värden och risken för
olägenheter för människor. Befintlig bebyggelse påverkas i begränsad omfattning av föreslagna
åtgärder. Nya underfarter riskerar att översvämmas vid ett skyfall.
Bedömningar för Alternativ 1 och 2 baseras på att Källby dammar omformas för att hantera dagvatten efter reningsverkets flytt. Det finns i dagsläget inga beslut tagna om detta, men en vilja att
bevara Källby dammars vattenytor. Om dammarna inte omformas för att ta hand om dagvatten
finns risk för negativa konsekvenser för vattenkvalitet i Höje å, beroende på hur dagvatten då
omhändertas. Hantering av vatten vid ett skyfall behöver i så fall också lösas på annat sätt.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära obetydliga konsekvenser för översvämningar från
Höje å, då ingen bebyggelse föreslås inom strandskyddat och översvämmat område vid ett 100årsflöde. Översvämningar i ådalens natur- och rekreationsområde bedöms dels vara del av den
naturliga vattencykeln och dels föreslås att området utformas för att hantera översvämningar.
Nollalternativet bedöms innebära risk för stora negativa konsekvenser avseende vattenhantering och miljökvalitetsnorm för Höje å. Grönytor bebyggs vilket ökar dagvattenmängderna. Om de avleds till Höje å utan att renas innebär det risk för att försämra status enligt
miljökvalitetsnormerna. Reningsverket behöver byggas om på befintlig plats för att klara en
ökad belastning av avloppsvatten, med förväntad följd att utsläpp av renat avloppsvatten ökar.
Konsekvenserna för recipienten beror på graden av rening i verket, men det finns risk för
försämrad status för Höje å.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Dagvattenutredning samt skyfallsutredning bör göras till utställningsskedet alternativt samlat
för hela området inför detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska säkras mot ett 100-årsregn med
klimatfaktor. En avvägning mellan att föra vatten längs ytan till Källby dammar och att hantera
inom området behöver göras.
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I den mån möjligt bör lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna dagvattensystem inom
ny bebyggelse användas och samordnas med grönstruktur. Vid utformning av allmän platsmark
och kommunens kvartersmark ska det alltid göras en bedömning om det är möjligt att hantera
dagvattnet lokalt.
Vid förtätning och ombyggnad i befintliga områden eller när möjlighet ges bör åtgärder för att
minska konsekvenserna vid skyfall utredas. Detta gäller exempelvis Klostergårdsskolan.
Säkrad framkomlighet för räddningstjänst vid skyfall behöver utredas.

Referenser
Höje å vattenråd (http://www.hojea.se/Statusklassning-2.htm hämtat 2019-03-05)
Lunds kommun (2018a) Översvämningsplan för Lunds kommun
Lunds kommun (2018b) Dagvattenplan för Lunds kommun
MSB (2015) Översvämningskartering utmed Höje å. Sträckan från Genarp till mynningen i Öresund,
inklusive biflödet Önnerupsbäcken. Rapport nr: 47, 2015-11-17
SMHI (2012) Klimatanalys för Skåne län. Rapport Nr 2011-52. Tillgänglig via Länsstyrelsen i Skåne.
VISS (https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73964556 (hämtat 2019-02-28)

Hushållning med mark och naturresurser
Förutsättningar

I Skåne och runt Lund finns Sveriges bördigaste jordbruksmark, som är särskilt värdefull för
livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken runt Källby (inom planområdet) har klassats till den
högsta bördigheten (klass 10).
Enligt Lunds kommuns översiktsplan (antagen 2018-10-11) ska all typ av jordbruksmark bevaras så långt det är möjligt för exempelvis långsiktig livsmedelsförsörjning, klimatanpassningsåtgärder eller möjlighet för rekreation. För att spara jordbruksmark är strategin att växa genom
förtätning och att bygga inifrån staden och ut.
När det byggs ska det även byggas tätt och funktionsblandat, vilket ger förutsättningar att bygga
resurseffektivt. När staden byggs tät samlas många människor och infrastruktur (vägar, järnvägar, VA-system, energisystem) kan användas effektivt. En tät stad ger goda förutsättningar för
hållbart resande med både kollektivtrafik och att resa hållbart med gång och cykel.
Att omvandla industriområde till blandad bebyggelse innebär ofta, och som redan konstaterats i
Källby, omfattande saneringar av markföroreningar. Vid en traditionell sanering där föroreningar grävs bort för efterbehandling på annan plats blir det en omfattande masshantering. Även
massor som inte är förorenade kommer att flyttas och hanteras inom området. Masshantering är
förknippad dels med användning av massor av olika slag och dels med tunga transporter, aktiviteter som kräver ändliga resurser och släpper ut klimatpåverkande gaser. En större omformning
av Källby dammar innebär också omfattande masshantering.

Bedömningsgrunder
LundaEko II Delmål 2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla system
och giftfria kretslopp.
LundaEko II Delmål 6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan markanvändning på
brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10,
undantas så långt möjligt från exploatering. Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering
först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga
hårdgjorda ytor.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för hushållning med naturresurser och mark. I Alternativ 1 byggs samlat runt stationen, nära befintlig infrastruktur
medan koloniområdena flyttas till jordbruksmark. Koloniområden och odlingslotter föreslås på
jordbruksmarken, men då syftet är odling och marken delvis bör kunna återställas till jordbruksmark bedöms konsekvensen som mindre jämfört med att bygga blandad bebyggelse på
jordbruksmark.
Alternativ 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för hushållning med naturresurser och mark. Alternativ 2 är mer utspritt med utveckling av reningsverkets tomt istället
för i direkt anslutning till stationen, men jordbruksmark tas inte i anspråk.
I både Alternativ 1 och 2 kan indirekta konsekvenser till följd av omlokalisering av verksamhetsområdet uppstå. Det är oklart vart industrierna ska flytta, men om de läggs på jordbruksmark
innebär det negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser och mark. Det har inte
bedömts möjligt att bedöma här, men det bör följas upp till nästa skede.
Nollalternativet bedöms innebära små positiva konsekvenser för hushållning med
naturresurser. En viss förtätning föreslås, men på redan ianspråktagen mark medan jordbruksmarken lämnas som idag. Dock behöver idrottsytorna längs Västanväg kompletteras på annan
plats, oklart vilken mark som tas i anspråk.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Omvandlingen av Lyckebackens verksamhetsområde samt Källby dammar kommer att ge
upphov till omfattande masshantering. En masshanteringsplan kan minska behov av nya massor
och minska transporter.

Referenser
Lunds kommun (2018) Lunds kommuns översiktsplan. Antagen 2018-10-11

Klimatpåverkan och klimatanpassning
Förutsättningar

Vi människor påverkar jordens klimat genom de utsläpp av klimatpåverkande gaser vi gör. De
dominerande utsläppen görs i form av koldioxid och de största källorna av växthusgaser i
Sverige är transporter, industri, jordbruk samt energi och fjärrvärmeproduktion
(Naturvårdsverket, 2019-03-12).
Forskningen är enig om att ju längre vi väntar med att minska utsläppen, desto dyrare och
svårare kommer det att bli samtidigt som risken för stora negativa konsekvenser ökar. Det är
därför av största vikt att vi idag minskar utsläppen och bygger strukturer som både ger upphov
till så lite utsläpp som möjligt vid byggnation och under sin livslängd. Bebyggelse och infrastruktur som byggs idag måste därför byggas medvetet utifrån utmaningen att minska utsläppen
och ska bidra till att samhället blir klimatneutralt.
Det har gjorts en utredning avseende möjligheten för solenergiproduktion i Källby. Den visar på
goda förutsättningar och hur byggnader kan orienteras och placeras i förhållande till varandra
för att optimera solenergiproduktion (Skåne Energy Agency, 2018). Planhandlingen beskriver
vilka förutsättningar som krävs.
Det som byggs idag kommer troligen finnas kvar i slutet av århundradet. Det innebär att med
klimatförändringarna som pågår kommer hus, grönområden, dagvattensystem och andra fysiska
strukturer att påverkas av ett klimat med andra förutsättningar än vi är vana vid. Klimatanalys
för Skåne län (SMHI, 2012) beskriver vilka förändringar som kan väntas till slutet av seklet, år
2100.
Årsmedeltemperaturen förväntas öka med nästan 4 grader till år 2100, den största ökningen
förväntas bli vintertid. Perioder med långvarig värme har historiskt varit ovanligt i Sverige. Till
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år 2100 förväntas i medeltal fem perioder med långvarig värme att inträffa årligen (mer än 5
dygn med en medeltemperatur över 20 grader).
Nederbörden kommer också att påverkas. Sett över hela året förväntas nederbörden öka med
cirka 20 procent. De kraftiga skyfallen blir mer intensiva, vilket har hanterats i Lunds skyfallskartering (se kapitel Vatten). Samtidigt kommer antalet torra dagar att öka, vilket påverkar
vegetation och jordbruk. Längre perioder med torka och begränsad påfyllning av grund- och
ytvattenmagasin kan innebära problem för dricksvattenförsörjning, tillsammans med andra
klimatrelaterade aspekter.
Det innebär att vi behöver planera staden utifrån en ökad nederbörd och kraftigare regn, med
anpassade dagvattensystem och skyfallshantering. Vi måste också se över möjligheterna att
skydda oss från hög värme, där särskilt temperaturen nattetid är viktig för människors hälsa.
Städer blir generellt varmare än sitt omland, en så kallad urban värmeö, till följd av hårdgjorda
ytor och material i staden som absorberar och håller kvar värmen. Gröna ytor motverkar detta
och kan erbjuda svalka. Även vattenanvändning i form av rent dricksvatten kan behöva minska
eller bli mer robust. Klimatförändringar kan även innebära andra hälsoeffekter och där särskilt
utsatta grupper kan påverkas. Stadsplanering behöver vara robust inför framtiden.

Bedömningsgrunder

LundaEko II Mål 4 och delmål 4.1: Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med
minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990, minst 80 % till 2030 och vara nära noll 2050.
Mål 5: Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till
pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor,
samhälle och miljö kan undvikas.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser utifrån möjligheten att
minska klimatpåverkande utsläpp för en växande befolkning. Utbyggnaden görs i stationsnära läge i en troligtvis tät struktur. Det finns goda möjligheter att resa kollektivt och med gång
och cykel, både inom stadsdelen och till centrum och inom regionen. Den täta staden ger möjlighet att använda och koppla till befintlig infrastruktur och fjärrvärmesystem.
Alternativ 1 är tätare runt stationen vilket underlättar hållbart resande och minskade klimatutsläpp.
Det är särskilt viktigt att kopplingen till väg 108 byggs först när och om det finns ett behov. En
ökad tillgänglighet till området med väg riskerar att öka biltrafiken och att klimatmålen inte nås.
Förverkligande av FÖP Källby kommer innebära att många byggnader, vägar och annan infrastruktur behöver anläggas. Allt byggande kräver resurser och innebär i dagsläget klimatpåverkande utsläpp. För att etableringen av de nya områdena ska ge upphov till så lite klimatpåverkan
som möjligt behöver material och metoder väljas som är så effektiva som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ingen bedömning är möjlig i detta skede.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser för
klimatanpassning. Förslagen har tagit hänsyn till skyfall och dagvatten med hänsyn till
ökningar av nederbörden till följd av klimatförändringar. Grönstruktur kan minska effekter av
värmeböljor, men åtgärder har inte specificeras i detta läge.
Nollalternativet bedöms innebära små positiva konsekvenser utifrån möjligheten att
minska klimatpåverkande utsläpp. En ny station ökar möjligheten att åka kollektivt, men
utebliven utbyggnad i och tydliga gång- och cykelkopplingar till det stationsnära läget riskerar
att innebära att stationen inte nyttjas i den omfattning som är möjligt.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för klimatanpassning.
En förtätning sker, som kan riskera att påverka befintlig bebyggelse negativt vid ett skyfall om
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inte det löses på en större skala. Grönytor tas i anspråk, täthet i utbyggnadsområdet har inte
specificerats än, men kan leda till ökad värmeeffekt.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Vägkoppling till väg 108 bör undvikas så långt möjligt, och endast byggas om och först när behov
finns.
Åtgärder för att minska konsekvenser av klimatanpassning behöver finnas med i fortsatt planläggning. Det handlar bland annat om vattenhantering, åtgärder för att minska värmeeffekter
och skapa svala platser i staden.
Fortsatt arbete med att skapa hållbara energi-, vatten- och avfallssystem bör göras i det fortsatta
hållbarhetsarbetet tillsammans med relevanta aktörer.

Referenser
Naturvårdsverket; http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp. Hämtat 2019-03-12
Skåne Energy Agency (2018) Urban solar energy planning in Sydvästra Lund. 2016-2018. Baltic Energy
Areas A Planning Perspective.
SMHI (2012) Klimatanalys för Skåne län. Rapport Nr 2011-52. Tillgänglig via Länsstyrelsen i Skåne.

Ej betydande miljöaspekter
Luftkvalitet
Förutsättningar
Luftkvalitet undersöks kontinuerligt i Lunds kommun. Bland de luftföroreningar som övervakas
finns kvävedioxid och partiklar (PM 2,5 och PM 10). Av de uppsatta miljökvalitetsnormerna är
kvävedioxid och PM 10 vanligtvis de som är svårast att följa (Lunds kommun, 2018). De största
källorna till dessa i Lunds kommun är vägtrafik, arbetsmaskiner och arbetsredskap (Skånes
luftvårdsförbund, 2018). Tågtrafik ger ett visst tillskott av partiklar genom slitage på bland
annat hjul och räls (Trafikverket, 2017a). Luftföroreningar kan orsaka sjukdomar och förkorta
livslängden hos människor som drabbas. Luftföroreningar kan även bidra till bland annat
försurning, övergödning och klimatförändringar.
För Lunds kommun klaras miljökvalitetsnormerna för samtliga reglerade ämnen. Vissa överskridande har gjorts, men inom tillåtna antal överskridande. Däremot finns det risk att de
regionala miljömålen för främst PM 10 inte klaras. För kvävedioxid klaras både miljökvalitetsnorm och regionala miljömål (Skånes luftvårdsförbund, 2018).
Utifrån det material som finns för Lund stad (kvävedioxid, PM 10), tolkas luftmiljön vara något
bättre i Källby, det vill säga lägre halter av luftföroreningar än i centrala staden och längs de
stora vägarna.
Framtidens fordon innebär troligen att bilar drivs på annat bränsle, som genererar färre luftföroreningar. Här beskrivs dock utifrån dagens fordonsflotta som ett värsta fall.
Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft beskrivs i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer är rättsligt styrande och innebär att gränsvärden för ett antal ämnen inte får
överskridas.
LundaEko II delmål 8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen,
kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas.
De regionala målen anger lägre värden än miljökvalitetsnormerna, och är desamma som nationella miljömål för luftkvalitet.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära små negativa konsekvenser för luftkvaliteten i Källby
och i Lund. Det bedöms inte finnas risk för överskridande av miljökvalitetsnormer till
följd av utbyggnaden då förutsättningar för hållbart resande är goda och mätningar visar på att
miljökvalitetsnormerna klaras idag. Däremot kan miljömålens uppfyllande försvåras när en viss
trafikökning från Källby belastar befintligt vägnät.
Det finns risk för att en ny koppling till väg 108 ökar biltrafik till och från området. Ökad biltrafik
kan försämra luftkvaliteten, men samtidigt sprids källorna ut på fler vägar. En spridning av
källorna kan ge en viss förbättring av luftkvaliteten lokalt på de vägar där halterna är höga idag,
även om luftföroreningarna ökar totalt.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för luftkvalitet, då en viss
utbyggnad kommer ske i området. Tillkommande vägtrafik belastar befintligt vägnät.
Referenser
Lund kommun (2018) Lunds kommuns översiktsplan –Del 2 Markanvändning och hänsyn. Antagen 201810-11
Skånes luftvårdsförbund (2018) Årsrapport för Lunds kommun – 2017 Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne
Trafikverket (2017a) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-06. Samrådshandling

Kulturmiljö
Förutsättningar
Sydvästra Lund och planområdet är rikt på kulturhistoria, med både äldre fornlämningar såväl
som nutida bebyggelsestrukturer. Närheten till den medeltida staden Lund har präglat området
sedan tusen år men människans närvaro är betydligt längre än så. Synliga uttryck för människans långa närvaro är bronsåldershögar, boplatser, gravfält, gränsmarkeringar och skiftande
marknyttjande. Det finns också fornlämningar under mark som vittnar om den långa historiken
på platsen, se figur 17 (Lunds kommun, 2019).
Störst kulturhistoriskt värde inom planområdet har Sankt Lars med landets kulturhistoriskt sett
mest intressanta och bäst bevarade historiska mentalsjukhus med park, bebyggelse och begravningsplats. Sankt Lars utgör tillsammans med Lunds stadskärna Riksintresse för kulturmiljövård
(MB 3 kap 6 §). Det pågår en process för att dela riksintresset i två, där Sankt Lars området med
kyrkogården avses bli ett eget riksintresse. Det pågår en detaljplan för förtätning i del av Sankt
Lars, Hunnerup. Detaljplanen påverkar hur inverkan på riksintresset blir, bland annat är det
viktigt att bevara Sankt Lars karaktär och att bevara en skiljelinje som inte bebyggs mellan Sankt
Lars och dess kyrkogård.
De flesta av fornlämningar är inte synliga ovan mark men en bevarad gravhög från bronsåldern
har gett fastighetsnamn till en del av området, Lyckebacken. Kyrkohögen invid Trollebergsvägen
ger en tydlig koppling till det äldre kulturlandskapet och ett stort upplevelsevärde.
Ån och själva dalgången har fungerat som gräns och präglat landskapet historiskt. Höje å har
under lång tid fungerat som sydligaste gräns för stadens utbyggnad, bortsett från del av Sankt
Lars, Asylen. Det har också funnits flera vad över Höje å, bland annat vid Källby, som har haft
stor betydelse för kommunikationen i trakten. I ådalen finns flera kulturmiljövärden av
rekreativt värde.
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Figur 18. Kulturmiljövärden i Källby – riksintresse för kulturmiljö, fornlämningar samt av kommunen
utpekade värdefulla kulturmiljöer.

Stora värden finns även i de modernistiska stadsrummen med Lyckebackens industrier och
Rådmansvångens tegelbebyggelse, på västra sidan av järnvägen. Rådmansvångens uppbyggnad
från 1940-talet visar funktionsseparerade men sammanhållna delar bestående av bostad,
rekreation och industri. Klostergården visar omsorgsfullt gestaltad 1960-talsmiljö.
Industrimiljön är särskilt intressant för Lunds utveckling. Staden erbjöd Åkerlund&Rausing
(Å&R) en fabrikstomt på 1930-talet, vilket kom att prägla Lunds framtida näringsliv och
utvecklingen av en framgångsrik förpackningsindustri i Lund. Under 1950-talet var Å&R också
Lunds största arbetsplats. Ur kulturhistoriskt perspektiv bedöms de östra och norra delarna,
särskilt fasaderna, av Å&Rs industri- och kontorsbyggnader vara av högt värde och särskilt
intressanta att bevara.
Det finns även andra kulturhistoriskt intressanta element inom planområdet, men av lägre
värde. Intressanta byggnader i området är bland andra Källby vattenverk och kraftvärmeverket
vid Nordanväg.
Värpinge by, i planområdets ytterkant, har uppmärksammats i Lunds bevarandeprogram som
kulturhistoriskt värdefull liksom siktlinjerna som omger byn. För att bevara byns karaktär är det
viktigt att siktlinjerna lämnas öppna.
Bedömningsgrunder
Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §) – Lund stadskärna och Sankt Lars. Områden som
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som kan orsaka skada på värdet.
Kapitel Kulturmiljö med ställningstagande i Lunds kommuns översiktsplan del 2,
Markanvändning och hänsyn.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 och Alternativ 2 bedöms ha möjlighet att innebära måttliga positiva
konsekvenser. En fullständig konsekvensbedömning är svår i nuläget, då samrådsförslaget inte
beskriver en detaljerad utformning av området och hänsynstagande till kulturmiljö blir
översiktlig. Planen beskriver värden som bör bevaras och tas hänsyn till, vilket är positivt ur
kulturmiljöaspekt, men det är en fråga som behöver preciseras i nästa skede. Gravhögarna
integreras och bevaras.
Alternativ 1,2 och nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för
riksintresse för kulturmiljövård för Lund stad och Sankt Lars. Riksintresset berörs främst
genom förtätning i Sankt Lars i pågående detaljplan. Kulturmiljöaspekter är särskilt viktiga och
bör påverka planens utformning för att undvika negativ inverkan på riksintresset.
Nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser för kulturmiljö förutom
riksintresset, då nollalternativet är detsamma som nuläget.
Förslag till åtgärder i fortsatt arbete
Riksintresse för kulturmiljövård bör särskilt beaktas vid förtätning i delar som berör detta.
Utformning av bebyggelse och vägstrukturer bör anpassas för att bevara och synliggöra kulturmiljövärden. Värdefulla byggnader och byggnadselement bör bevaras och integreras i ny
byggnation.
Vid eventuell borttagning av fornlämningar ska dessa grävas ut och dokumenteras enligt lag.
Vid utveckling av rekreationsvärden i Höjeådalen bör även kulturmiljövärden prioriteras och
synliggöras.
Referenser
Lunds kommun, Stadsantikvarie (2019) PM Kulturmiljö FÖP Källby 20190110
WSP (2017) Lyckebacken Antikvarisk förundersökning. 2017-03-17

Sociala konsekvenser
Förutsättningar

Det bor cirka 9000 personer inom planområdet. Köns- och åldersfördelning är relativt jämn,
med den största gruppen i åldern 40-64 år, vilket också är det största intervallet (figur 18).

Åldersfördelning
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Figur 18. Åldersstruktur inom planområdet. I dag bor cirka 9 000 personer här (statistik från 2017).
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Bostadsbeståndet inom planområdet domineras av lägenheter, med viss andel småhus liksom
studentbostäder och specialbostäder för äldre och funktionshindrade, se figur 19. Den största
delen av bostäderna är lägenheter i form av bostadsrätter (knappt 50 procent). Hyresrätter
utgör knappt 20 procent av beståndet och finns till största del på östra sidan om järnvägen, se
figur 20. Lägenhetsbeståndet domineras av 2 och 3 rumslägenheter med visst utbud av både
större och mindre lägenheter.
2
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Figur 19. Diagrammet visar bostadsbeståndets sammansättning inom FÖP-området, siffrorna visar antal
bostäder i respektive bostadstyp. Specialbostäder fördelas mellan en tredjedel äldreboende och två
tredjedelar studentbostäder (statistik från 2017).

Figur 20. Andel hyresrätter i Lund stad. Desto mörkare, desto högre andel. Observera att studentbostäder ej
är medräknade (Lunds kommun, 2019)

Planområdet sträcker sig över två stadsdelar, Klostergården och del av Väster, vilket gör att det
är svårt att få en samlad bild och att jämföra olika delar inom planområdet då mycket information finns på stadsdelsnivå.
Enligt Lunds kommuns Välfärdsrapport 2017 särskiljer sig Klostergården på ett antal punkter
från övriga kommunen. Det är den stadsdel med lägst medelinkomst bland vuxna (25-64 år, ej
studenter) (figur 21). Däremot är inkomstskillnaden mellan kvinnor och män inte lika stor som i
andra stadsdelar i Lund. Lunds kommun har generellt en hög andel behöriga elever i årskurs 9
till gymnasiet, men Klostergården är den stadsdel med lägst andel behöriga till gymnasiet.
Likaså är utbildningsnivån hos vuxna lägre i Klostergården jämfört med många andra delar av
Lund (figur 22) (Lunds kommun, 2018 och 2019). En sammanställning av statistik från 2017 för

45

utbildningsnivån inom hela planområdet visar att hälften av de boende har minst tre års eftergymnasial utbildning.
Stadsdelen Väster, som utgör del av västra planområdet, visar genomgående högre inkomster,
utbildning och andel behöriga elever till gymnasiet. Väster och Klostergården visar liknande
siffror avseende andel av befolkningen som arbetar (strax över 70 procent). Däremot är det stor
skillnad mellan personer födda i Sverige och utrikes födda, där de senare har cirka 30 procent
färre i arbete. Inom stadsdelarna finns dock stora skillnader.

Figur 21. Inkomstfördelning i Lund stad. Ju mörkare, desto lägre medelinkomst utifrån kommunindex. Observera att
renodlade studentområden inte ingår (Lunds kommun, 2019)

Figur 22. Andel med minst 3-årig högre utbildning. Ju mörkare, desto högre andel. (Lunds kommun, 2019)

Lunds kommun har gjort en kartläggning av segregation som visar på större skillnader mellan
mindre områden än vad som framträder på stadsdelsnivå när statistiken har aggregerats.
Enskilda bostadsområden i bland annat stadsdelen Klostergården avviker från snittet i
kommunen i förhållande till inkomst, utbildningsnivå samt balans mellan bostads- och
hyresrätter (Lunds kommun, 2019).
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Delegationen mot segregationen konstaterar att segregation bygger på relationen mellan olika
områden; det är inte ett specifikt bostadsområde eller en viss skola som är segregerade, utan
kommunen som helhet på grund av den separation av grupper och områden som äger rum inom
den. Segregationen existerar med andra ord i relationen mellan olika grupper och platser, inte
hos eller på grund av en enskild part. En viktig åtgärd för att motverka segregation är blandade
boende- och upplåtelseformer inom stadsdelar och mindre områden, vilket kan ge minskat
behov av åtgärder på grupp- eller individnivå.
Segregationsrapporten visar på ett samband mellan lägre socioekonomisk standard och boendeform. Hyresrätter dominerar i områden med låg medelinkomst och utbildningsnivå såsom bland
annat delar av Klostergården. Ett mer aktivt blandande av hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter inom olika delområden kan medverka till att ytterligare minska uppdelningen
mellan olika delar av kommunbefolkningen.
Det finns även ett samband mellan boendesegregation och skolsegregation, det vill säga att
skolor i områden med lägre socioekonomiska förutsättningar visar lägre resultat. Klostergården
är ett område där detta visas. Strategisk stadsplanering och skolans lokalplanering genom
lokalisering och storlek på skolor kan ge förutsättningar att förebygga sådan segregation med ett
större upptagningsområde.
Det visas också en koppling mellan områden i staden med lägre socioekonomisk standard och
närhet av bullerkällor såsom tungt trafikerade vägar, något som skulle kunna uppfattas som en
ytterligare förstärkning av eventuell upplevd separation.
Välfärdsrapporten noterar även att kommunen placerar sig i bottenskiktet av SCB:s jämförelse
av tillgängligheten på grönytor inom bebyggelse. Förtätning kan riskera att minska tillgången
ytterligare. Samtidigt är sambandet mellan tillgång till grönområden, fysisk aktivitet och psykisk
hälsa väl dokumenterad.
Lund uppfattas generellt som en trygg stad och kommun att leva i. På Klostergården finns dock
en negativ förändring i trygghet, flera aktörer arbetar aktivt med åtgärder. Generellt upplever
kvinnor och äldre en lägre trygghet än män och yngre. Brist på belysning, mörka och obefolkade
gator och buskage ökar upplevelsen av otrygghet.
Dialog
Det har hållits tidig dialog inom FÖP Källby. En majoritet av hushållen fick en inbjudan postledes, med fokus på de centrala delarna av FÖP området, varpå intresserade fick anmäla sig. Ett
urvalet gjordes för att få en så varierad sammansättning av deltagare som möjligt utifrån kön,
ålder, bostadsadress och representation (boende, föreningar, fastighetsägare). Totalt deltog vid
två workshopar cirka 60 personer av 120 anmälda, som representerade boende, föreningar och
fastighetsägare. Synpunkter har sammanställts och i möjlig mån integrerats i planhandlingen.
Materialet har tillgängligjorts via hemsidan.
I samband med utställning av ny översiktsplan för Lunds kommun inkom 18 yttranden som
berörde Källby och Höjeådalen. Dessa handlade om att bevara och utveckla Höjeådalens natur-,
kultur- och rekreationsvärden samt andra natur- och kulturvärden, att prioritera nybyggnation
vid stationen och redan bebyggda områden, nya trafikkopplingar och oro kring dessa. Bland
synpunkterna lyfts även behov av mötesplatser och trygghetsaspekter samt oro för buller och
vibrationer från järnvägen. En återkoppling har gjorts till personer bakom yttrandena med
information om processen för fördjupningen av översiktsplanen och synpunkterna har hanerats
i den mån möjligt i vidare arbete, bland annat i planhandlingens strategier.

Bedömningsgrunder

Nationella folkhälsomålet i Sverige: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och att ambitionen bör vara att målet ska uppnås inom en generation”.
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I Välfärdsrapporten (2017) hänvisas till att Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att
kommunen:


verkar för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på bostadsmarknaden
och når sociala mål genom att använda sociala klausuler i offentlig upphandling.



verkar för att det finns en likvärdig tillgång till privat och offentlig service såsom skola,
gemensamhetslokaler, butiker och närhet till grönområden.



verkar för blandade upplåtelseformer och överbrygga barriärer i den fysiska strukturen
för att åstadkomma kontakter mellan olika delar av en stad.



utvecklar sociala konsekvensanalyser i kommunal planering.



prioriterar tillgång till och underhåll av grönområden med god kvalitet nära bostäder
utan tillgång till egen trädgård.



följer Boverkets allmänna råd för friytor och goda utemiljöer i anslutning till fritidshem,
grundskolor och förskolor.



följer exponering för riskfaktorer som buller och luftföroreningar och
hälsofrämjandemiljöer med koppling till socioekonomi.

I miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivningen till Lunds kommuns översiktsplan 2018
beskrivs och definieras social hållbarhet ur ett flertal aspekter som den fysiska planeringen kan
påverka och hur kommunen förhåller sig till detta. För att läsa mer, se MHKB till ÖP 2018.

Sociala konsekvenser

I detta skede görs en översiktlig bedömning av sociala konsekvenser av de två förtätningsalternativen samt nollalternativet. I de fall det har bedömts svårt att göra en konsekvensbeskrivning, görs en bedömning om vad som är möjligt att uppnå utifrån inriktning i planhandlingen. Till nästa skede, utställningshandling, förväntas planen vara mer detaljerad och därmed
möjliggöra en djupare analys av de sociala konsekvenserna.

Bostäder och segregation
En konsekvensbedömning är svår i nuläget, då fördelning av upplåtelseformer eller bostadstyper inte kan styras i planhandlingen. Viktigt att i den fortsatta planeringen verka för väl
blandade upplåtelseformer inom mindre områden för att undvika segregation. Även placering av
olika upplåtelseformer inom området är viktigt, för att till exempel hyresrätter inte ska
dominera i eventuellt bullerutsatta områden. Hyresrätterna bör också innehålla ett brett utbud
av bostadstyper och storlekar.
Placering av skolor och förskolor samt upptagningsområden är viktigt för att undvika skolsegregation.
Att skapa målpunkter på båda sidor järnvägen för att överbrygga den fysiska barriären är en del
i förslaget och är avgörande för att skapa flöde av människor som rör sig mellan områdena.
Målpunkter längs aktivitetsstråket är en bidragande del, men även andra målpunkter behöver
etableras liksom tydliggöras hur Klostergårdens centrum ska förhålla sig till ett nytt centrum i
Källby för att skapa ett flöde mellan dessa.
Alternativ 1 och 2 bedöms ha möjlighet att medföra stora positiva konsekvenser för att nå
ett blandat bostadsbestånd och för att undvika segregation samt överbrygga barriärer,
men det är avhängigt framtida planering. Det finns risk för ensidiga upplåtelseformer på ej
kommunalägd mark, där kommunen inte kan styra. Det finns risk för att bostäder byggs i bulleroch riskutsatta områden.
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Nollalternativet bedöms ha möjlighet att medföra små eller obetydliga positiva konsekvenser för att nå ett blandat bostadsbestånd och för att undvika segregation samt överbrygga barriärer. Det bedöms svårt att överbrygga barriärer och skapa målpunkter på båda
sidor, då utvecklingen på västra sidan är begränsad. Inom den förtätning som görs på
Klostergården finns möjlighet för blandade upplåtelseformer, men också risk för att bygga
bostäder i buller- och riskutsatta områden.

Arbetstillfällen
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra små till måttliga negativa konsekvenser för arbetstillfällen, då stora arbetsplatser på Lyckebackens verksamhetsområde försvinner men förväntas ersättas delvis av nya inom utbyggnadsområdet. Det är dock oklart i vilken omfattning,
och hur det förhåller sig till antal arbetsplatser i dagsläget. Möjligheterna att åka kollektivt till
arbeten utanför Klostergården med ny järnvägsstation och förbättrade buss-, gång- och cykelkopplingar blir bättre.
Nollalternativet bedöms medföra obetydliga positiva konsekvenser för arbetstillfällen, då
Lyckebackens verksamhetsområde är kvar. Det blir bättre förutsättningar att ta sig hållbart till
arbeten utanför Klostergården.

Grönska och rekreation
Höjeådalens framtida utveckling har prioriterats när det gäller de gröna frågorna i FÖP Källby.
Möjligheter att ta sig dit kollektivt och med gång och cykel gör det tillgängligt för en stor del av
medborgarna. En större grönstruktur föreslås i utbyggnadsområdet Källby, medan ny grönstruktur är mer oklart på västra Klostergården. Storlek, kvalitet och placering på större och
mindre grönytor inom utbyggnadsområdena har inte beskrivits i detta skede. För människor är
det viktigt att ha nära till grönområde (< 300 meter), särskilt för barn, äldre och andra som har
svårt att ta sig.
Alternativ 1 bedöms medföra stora positiva konsekvenser för grönska och rekreation ur
ett socialt perspektiv, då grönområdet i Höjeådalen blir större och utvecklas med rekreativa
förbättringar. Korpfotbollsplanerna omformas och ambitionen är att utveckla andra aktiviteter
och målpunkter för idrott och rekreation i direkt närhet till stationen och cykelstråk. En utveckling kan skapa utrymme för fler sporter som passar båda könen och en bredare målgrupp.
Alternativ 2 bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för grönska och rekreation
ur ett socialt perspektiv, då korpfotbollsplanerna flyttas längre bort och ytan för grönområde
inte utökas, trots ett ökat behov med fler invånare. Det kan förväntas bli ett ökat tryck på
befintliga grönområden, med risk för slitage och minskat upplevelsevärde.
Den allmänna ytan för grönområde och rekreation är större i Alternativ 1 än 2. Fortsatt
planering behöver säkerställa att Boverkets rekommendation om grönytor uppfylls så att alla får
tillgång till grönytor inom 300 meter, av god kvalitet och storlek.
Nollalternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för grönska och
rekreation ur ett socialt perspektiv, då korpplanerna bebyggs och ytan för grönområde och
rekreation i Höjeådalen inte utvecklas eller utökas i takt med förväntat besökstryck med fler
boende i närområdet.

Vardagsservice: skola, förskola, vård, omsorg, handel samt idrott och kulturutbud
Alternativ 1 och 2 bedöms ha samma förutsättningar att uppfylla behov av vardagsservice, men detta har inte specificerats i detalj i planen. Alternativ 1 ger större möjligheter att
utveckla framförallt idrottsutbudet. Det är viktigt att skola och förskola placeras för att undvika
bullerutsatta lägen. Det har inte bedömts möjligt att göra en konsekvensbedömning för
vardagsservice för samrådsförslaget.
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Nollalternativet bedöms ha något bättre förutsättningar för att uppfylla behovet av
vardagsservice i området, jämfört med nuläget, till följd av större befolkning och flöde av
människor. Det är viktigt att skola och förskola placeras för att undvika bullerutsatta lägen.

Mobilitet och tillgänglighet
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra stora positiva konsekvenser för mobilitet och tillgänglighet, med förbättrade möjligheter för många människor att resa kollektivt och att ta sig
med gång och cykel både till bostadsområdena i Källby, Klostergården och till Höjeådalen.
Klostergårdens station, snabbcykelväg och förbättrade kopplingar inom staden och till angränsande områden är avgörande. Förbättringarna är särskilt positiva ur ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv och möjliggör också att fler kan nå naturen, i Höjeådalen, utan tillgång
till bil. Särskilt barn, äldre och andra som har svårt att ta sig gynnas av närhet till naturen.
Kvinnor gynnas särskilt då de reser hållbart i större utsträckning än män.
Kopplingen till väg 108 kan innebära förbättrade vägkopplingar till Källby, men då konsekvenserna av vägen är stor ur flera olika aspekter behöver avvägningen mellan behov, intrång och
kostnad utredas i vidare arbete.
Nollalternativet bedöms medföra små positiva konsekvenser för mobilitet och tillgänglighet, där Klostergårdens station är viktig för möjligheten att åka kollektivt och att
underlätta för fler grupper att ta sig till naturen i Höjeådalen.

Social samvaro i form av mötesplatser, trygghet och identitet
Alternativ 1 och 2 bedöms ha möjlighet att medföra måttliga positiva konsekvenser för
social samvaro och trygghet. Delar av Klostergården samt längs Maskinvägen upplevs idag
som otrygga, och med ny bebyggelse som skapar liv och rörelse i dessa områden kan tryggheten
öka. Mötesplatser kan skapas vid den nya stationen, i befintligt och nytt centrum samt längs
aktivitetsstråket.
Alternativ 1 bedöms ha något bättre möjligheter för social samvaro med ett större fokus på
idrott och rekreation, samt skapa tryggare stråk längs Maskinvägen. Då kolonierna får ett nytt,
attraktivare läge i Alternativ 1 bedöms påverkan för enskilda individer vara positiv på lång sikt.
Nollalternativet bedöms ha möjlighet att medföra små positiva konsekvenser för social
samvaro och otrygghet då otrygga platser på Klostergården kan upplevas tryggare med ny
bebyggelse och mer rörelse i stråken.

Makt och inflytande
Tidig dialog har hållits, vilket är utöver vad som krävs enligt PBL. Försök har gjorts för att få
bred representation, men vissa grupper var inte representerade vid dialogtillfället. Inför samråd
bör åtgärder för att involvera berörda grupper prioriteras. Konsekvensbedömning avseende
makt och inflytande har inte bedömts möjlig att göra i detta skede.

Förslag till fortsatt arbete

Samråd och dialog bör planeras för att nå samtliga berörda grupper och ge möjlighet för ett brett
deltagande.
En social konsekvensbeskrivning bör göras till utställningsskedet för FÖP Källby.
Grönytor inom utbyggnadsområdena bör finnas i en sådan struktur att samtliga bostäder har
tillgång till grönytor inom 300 meter, av god kvalitet och storlek.
Grönytor och vistelseytor för förskole- och skolgårdar behöver säkerställas i den fortsatta
planläggningen så att de följer Boverkets riktlinjer.
I ett fortsatt arbete med hållbarhetsprogram bör sociala aspekter inkluderas.
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Sammanfattning av överväganden och bortvalda alternativ

Fördjupningen av översiktsplanen för Källby är sammankopplat med flera andra stora projekt.
Utbyggnad av järnvägen till fyra spår och den nya stationens utformning och placering har studerats i järnvägsplanen och detaljplanen och har varit en förutsättning i arbetet med FÖP Källby.
Kraftledningens eventuella flytt hanteras i en pågående nätkoncession där olika alternativ
utreds. Källby reningsverk utreds inom VA SYD med tillhörande tillståndsprocesser.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Källby har en fortlöpande miljöbedömningsprocess följt nära framtagande av planhandlingen. Det har lett till utveckling av alternativ och
utformningar där miljöaspekter har varit vägledande i olika val.
I utformning av förtätningsstrategier har Alternativ 1 utvecklats för att minska bullerutsatthet
för boende. I bullerutredningen utreddes Alternativ 2 samt Alternativ 1 i ett annat utförande. Då
bullerutredningen visade höga nivåer nära järnvägen togs det förslag som finns i planen fram,
vilket är mer fördelaktigt ur bullerperspektiv. Byggnader söder om Sunnanvägs förlängning har
tagits bort ur alternativen, vilket är positivt ur bullerperspektiv då de skulle drabbas av höga
bullernivåer.
I utredningen om Källby dammar har olika framtida utformningar av området studerats. Ett
slutligt alternativ har inte valts än.
Angående vägkoppling till 108:an har ett utredningsarbete med experter från kommunens
organisation gjorts för att utvärdera olika lägen och utformningar. Det alternativ som redovisas i
planen har ansetts vara det alternativ som innebär minst negativa konsekvenser för naturvärden, rekreation, bullerpåverkan, kulturmiljö och ur ett trafikantperspektiv.
Skyfallsutredningen och studier av vilka ytor som översvämmas och var betydande flöden kan
behöva ta sig fram har påverkat principen av grön – och gatustruktur inom utbyggnadsområdet
Källby och att mindre exploateringsytor inom planområdet har valts bort.

Samlad bedömning

En sammanställning av konsekvenser görs nedan av de tre alternativen i jämförelse mellan
varandra utifrån de betydande miljöaspekter som har identifierats.
Sammanställningen har gjorts utifrån att hela samrådsförslaget har genomförts, vilket motsvarar strax efter år 2040. För bedömningar av konsekvenser innan hela planen har genomförts
hänvisas till respektive kapitel, detta gäller bland annat konsekvenser relaterat till risk.
Samrådsförslaget är på en övergripande nivå och fortsatt planarbete och andra projekt som
kommer att behöva genomföras inom området, till exempel omformning av Källby dammar, kan
påverka konsekvenserna nedan både positivt och negativt. Sammanställningen visar vilka
förutsättningar planen ger för de olika aspekterna.
Beskrivningen av sociala konsekvenser har inte samma detaljeringsgrad som flera av aspekterna
i miljöbedömningen. Därför ska inte sammanställningen läsas som en full bedömning, utan
tolkas som vilka förutsättningar samrådsförslagets olika alternativ samt nollalternativet ger för
olika konsekvenser inom social hållbarhet och folkhälsa.
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Bedömningsskala
Positiva konsekvenser
Mycket Stora
Måttliga
stora

Små

Obetydliga

Små

Negativa konsekvenser
Måttliga Stora
Mycket
stora

Miljökonsekvenser
Buller
Risker – samlokalisering
Risker – farligt gods
Risker –
elektromagnetiska fält
Risker –
markföroreningar
Naturvärden och
grönstruktur
Friluftsliv och
rekreation
Vatten
Hushållning med mark
och naturresurser
Klimatpåverkan
Klimatanpassning

Nollalternativ

Alternativ 1

Måttliga till stora

Små till måttliga

Alternativ 2

Sociala konsekvenser
Nollalternativ
Bostäder och
segregation
Arbetstillfällen
Grönska och rekreation
Vardagsservice
Mobilitet och
tillgänglighet
Social samvaro

Bedömning saknas

Alternativ 1

Alternativ 2

Små till måttliga

Små till måttliga

Bedömning saknas

Bedömning saknas

Samrådsförslaget har två förtätningsalternativ som har konsekvensbedömts i detta dokument
utifrån miljö och sociala konsekvenser. Sammanfattningsvis bedöms Alternativ 1 innebära
bättre förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling än Alternativ 2, samtidigt som
fördjupningen av översiktsplanens mål uppfylls. Båda alternativen utnyttjar stationsläget och
bygger på redan ianspråktagen mark, vilket är positivt särskilt ur ett hushållnings- och
klimatperspektiv samt för mobilitet och tillgänglighet.
Alternativ 1 har fler och större positiva konsekvenser sammantaget än Alternativ 2. Särskilt
utmärkande är detta för risker och buller, då bebyggelsen i Alternativ 1 har lagts på ett längre
avstånd från Södra Stambanan vilket sänker både buller- och riskpåverkan. Alternativ 1 ger
också bättre förutsättningar för naturvärden, rekreation och friluftsliv att utvecklas i Höjeådalen, vilket gynnar både ekosystem och naturvärden liksom människor. Höjeådalen är unik i
Lunds kommun på grund av dess tillgänglighet och att det ger en möjlighet för alla i staden att nå
naturen utan att behöva ta sig med bil eller hjälp av andra, vilket är en del i jämlika livsvillkor.
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Kopplingen till väg 108, som finns i både Alternativ 1 och 2, behöver utredas vidare i fortsatt
arbete, både om och när behov av den kan uppstå och hur den kan anläggas utan för stora
konsekvenser. Vägkopplingen skulle bli ytterligare en störning i ådalen, som är ett viktigt
tätortsnära rekreations- och friluftsområde samtidigt som det innehåller viktiga naturvärden.
Störningar avseende buller, ljus, barriärer, landskapsingrepp och möjlig ökad biltrafik med
klimatpåverkan som följd behöver utredas och avvägas mot behov och nytta.
Nollalternativet har jämförts med nuläget, och innebär för flera aspekter en negativ påverkan.
Detta beror på att utbyggnad sker längs järnvägen i buller- och riskutsatta områden, att
befolkningen i området ökar på bekostnad av idrottsytor och att ingen investering i utökade
grönytor och naturvärden görs trots ett ökat besökstryck. Risk finns vidare för ett tillskott av
dagvatten till Höje å, vilket kan inverka negativt på dess ekologiska och kemiska status enligt
miljökvalitetsnormen. I nollalternativet finns ett stationsläge som inte heller utnyttjas till fullo.
För riksintresse för friluftsliv bedöms Alternativ 1 innebära stora positiva konsekvenser,
Alternativ 2 och Nollalternativet små negativa konsekvenser.
För riksintresse för kulturmiljövård bedöms samtliga alternativa kunna innebära måttliga
negativa konsekvenser, genom den förtätning som föreslås i Sankt Lars i pågående detaljplan.
För riksintresse för kommunikationer bedöms inget av alternativen innebära konsekvenser,
järnvägsplanen för fyrspårsutbyggnad bedöms ha hanterat påverkan.

Påverkan på LundaEko II och miljömål

Kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling Lundaeko II används för att visa
relevanta miljömål för Lunds kommun och hur den fördjupade översiktsplanen påverkar målens
uppfyllnad.
Relevanta mål har ingått som bedömningsgrunder i konsekvensbeskrivningarna, och bedöms för
planen som helhet särskilt vara:
1.
4.
5.
6.
7.

8.

Engagera flera: Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en
hållbar utveckling.
Minsta möjliga klimatpåverkan: Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska
med minst 50 5 till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.
Klimatanpassning: Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som
är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar. Och där negativa
konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.
Hållbar stadsutveckling: Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i centrum.
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en
god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och
kulturupplevelser.
Friskt vatten och frisk luft: Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera
skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg
dricksvattenförsörjning.

Samrådsförslaget till FÖP Källby bedöms ha möjlighet att bidra positivt till uppfyllande av målen
ovan, med en fortsatt medveten planering och utformning som underlättar för människor som
bor, verkar och rör sig inom planområdet att göra hållbara val och att resa på ett hållbart sätt.
Uppfyllandet av Mål 7 och 8 är avhängigt fortsatt planering, där särskilt utvecklandet av
Höjeådalen och Källby dammar efter reningsverkets flytt 2028 kommer påverka uppfyllandet.
För mål 7 bedöms Alternativ 1 underlätta måluppfyllnaden i större utsträckning än Alternativ 2.
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Deltagande personer

Ansvarig: Susanna Bruzell, Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun
Inom Lunds kommun har följande personer bidragit med expertkompetens och vissa underlagsPM:
Anna Helgeson (Tekniska förvaltningen), Naturvärden
Henrik Borg (Stadsbyggnadskontoret), Kulturmiljö
Janine Österman (Tekniska förvaltningen) Stadsodling
Jonas Johansson (Tekniska förvaltningen, Höje å vattenråd), Vattenfrågor relaterat till Höje å och
utredning kring Källby dammar
Magnus Eckeskog (Tekniska förvaltningen), Friluftsliv
Matz Hagberg (Kommunkontoret), Hållbar stadsbyggnad
Rolf Erlandsson och Stefan Andersson (Miljöförvaltningen), Risk och buller samt övriga frågor
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-18

§ 115

FÖP Källby. Beslut om samråd

Dnr BN 2019/0190

Sammanfattning
En samrådshandling med tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning har tagits fram för fördjupningen av översiktsplanen för
Källby i sydvästra Lund. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur
Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds mest
attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads
vattendrag. Den nya stationen kommer att bli en central del i
områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att
byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas i närområdet.
Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-07
Samrådshandling för fördjupning av översiktsplanen för Källby, i
sydvästra Lund, 2019-05-16
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning för fördjupning av
översiktsplanen för Källby, i sydvästra Lund, 2019-05-16
Handlingarna nås via länken: https://box.lund.se/d/e84148d6d8/

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar med instämmande av Axel Hallberg (MP),
Ann Schlyter (V), Christoffer Karlsson (L) och Dimitrios Afentoulis
(KD) bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) yrkar med instämmande av Per Johnsson (C),
Dimitrios Afentoulis (KD), Klas Svanberg (M) och Ann Schlyter (V)
följande tillägg:
att det i det fortsatta arbetet görs en fördjupad bedömning av
behovet av stora investeringar och om ett exploateringsöverskott
kan skapas för att möjliggöra dessa och helst även bidra till att
bekosta framtida skolor och annan samhällsservice i stadsdelen
att ge förutsättningarna för att förverkliga ett rekreationsområde
och friluftsområde helst på bägge sidor Höjeå (Vision, Källby
friluftsområde 2035)
att ge möjlighet för ett naturcentrum med ett framtida Naturrum
Höjeå i anslutning till ett kommande naturreservat i Höjeådalen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (8)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-18
att planera för att de kolonilotter, odlingslotter och fotbollsplaner
mm som kan behöva flyttas i första hand ska ges nya placeringar i
södra Lund
att komplettera med planer för ny bostadsbebyggelse efter
kraftledningskorridoren för att ta tillvara nyttan av en flytt eller
nedgrävning av kraftledningen i västra och södra Lund.
Börje Hed (FNL) yrkar med instämmande av Per Johnsson (C),
Dimitrios Afentoulis (KD), Klas Svanberg (M) och Christoffer
Karlsson (L) 1) att i det fortsatta arbetet ska man inte planera för
kolonilotter i det skaffrerade området
Börje Hed (FNL) yrkar med instämmande av Christoffer Karlsson (L),
Björn Abelson (S), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och
Klas Svanberg (M) 2) att viadukten i Sunnanvägens förlängning
förbereds för eventuell framtida biltrafik
Axel Hallberg (MP) yrkar med instämmande av Christoffer Karlsson
(L), Björn Abelson (S), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD)
och Klas Svanberg (M) följande tillägg:
I det fortsatta med FÖP Källby skall skrivningarna i Grönstrukturoch naturvårdsprogram för Lunds kommun avseende
Höjeådalen inarbetas i FÖP Källby liksom resultatet av Tekniska
förvaltningens utredning om inrättandet av det framtida kommunala
naturreservatet i Höjeådalen. Höjeådalens naturvärden ska lyftas
fram, liksom de skydd och utpekanden som rör Höjeådalen
(landskapsbildsskydd, strandskydd samt riksintresse friluftsliv) och
dessas värdebeskrivningar.
Ann Schlyter (V) yrkar följande tillägg:
1) - Ingen vägförbindelsen ska byggas över Höje å. Den bidrar till
ökad biltrafik, den skulle störa naturupplevelsen och den är inte
motiverad i planen.
2) - Inga koloniträdgårdar ska skövlas för ny exploatering.
3) - Värmekraftverket ska bevaras och utvecklas för kulturella
aktiviteter.
Axel Hallberg (MP) instämmer med Ann Schlyters (V) 1:a och 2:a
yrkanden samt yrkar avslag på Börje Heds (FNL) 2:a yrkande.
Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Ann Schlyters (V) yrkanden.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) 1:a yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-18

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. tilläggsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Börje Heds
(FNL) m. fl. 1:a yrkande mot Björn Abelsons (S) avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Börje Heds (FNL)
yrkande. Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller
enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan
Brankovic (SD) röstar för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S) och Ann
Schlyter (V) röstar för avslag på Börje Heds (FNL) yrkande. Axel
Hallberg (MP) avstår från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 4 (varav 1 avstod från att rösta) har beslutat att
bifalla Börje Heds (FNL) yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Börje Heds (FNL) m. fl. 2:a
yrkande mot Axel Hallbergs (MP) avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla Börje Heds (FNL) m.fl.
yrkande. Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller
enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic
(SD), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S)
röstar för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar för avslag på
detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 9 röster mot 2 har beslutat att bifalla yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann Schlyters (V) m.fl. 1:a
yrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå Ann Schlyters (V) yrkande.

Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-18
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar för bifall till Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar för avslag på Ann Schlyters
(V) m. fl. yrkande. Börje Hed (FNL) och Per Johnsson (C) avstår från
att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 röster mot 2 (varav 2 avstod från att rösta) har beslutat att
avslå yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann Schlyters (V) m.fl. 2:a
yrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå Ann Schlyters (V) yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar för bifall till Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar
för avslag på Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande. Börje Hed (FNL) avstår
från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 röster mot 2 (varav 1 avstod från att rösta) har beslutat att
avslå yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann Schlyters (V) 3:e yrkande
mot sitt eget avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå Ann Schlyters (V) yrkande. Omröstning begärs.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Daniel Fatemi (S) och Ann Schlyter (V) röstar för bifall till Ann
Schlyters (V) yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD)
röstar för avslag på Ann Schlyters (V) yrkande. Börje Hed (FNL),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Axel Hallberg (MP)
avstår från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 5 röster mot 2 (varav 4 avstod från att rösta) har beslutat att
avslå yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

att
att
att
att
att
att

godkänna och låta samråda om upprättad samrådshandling för
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund
det i det fortsatta arbetet görs en fördjupad bedömning av
behovet av stora investeringar och om ett
exploateringsöverskott kan skapas för att möjliggöra dessa och
helst även bidra till att bekosta framtida skolor och annan
samhällsservice i stadsdelen
ge förutsättningarna för att förverkliga ett rekreationsområde
och friluftsområde helst på bägge sidor Höjeå (Vision, Källby
friluftsområde 2035)
ge möjlighet för ett naturcentrum med ett framtida Naturrum
Höjeå i anslutning till ett kommande naturreservat i
Höjeådalen
planera för att de kolonilotter, odlingslotter och fotbollsplaner
mm som kan behöva flyttas i första hand ska ges nya
placeringar i södra Lund
komplettera med planer för ny bostadsbebyggelse efter
kraftledningskorridoren för att ta tillvara nyttan av en flytt
eller nedgrävning av kraftledningen i västra och södra Lund.
i det fortsatta arbetet ska man inte planera för kolonilotter i det
skaffrerade området
viadukten i Sunnanvägens förlängning förbereds för eventuell
framtida biltrafik

I det fortsatta med FÖP Källby skall skrivningarna i Grönstrukturoch naturvårdsprogram för Lunds kommun avseende
Höjeådalen inarbetas i FÖP Källby liksom resultatet av Tekniska
förvaltningens utredning om inrättandet av det framtida kommunala
naturreservatet i Höjeådalen. Höjeådalens naturvärden ska lyftas
fram, liksom de skydd och utpekanden som rör Höjeådalen
(landskapsbildsskydd, strandskydd samt riksintresse friluftsliv) och
dessas värdebeskrivningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-18

Reservationer
(S), (MP), (C) och (FNL) reserverar sig mot beslutet. (C) och
(MP) inger skriftliga reservationer (se protokollsbilagor § 115.01 och
§ 115.02).

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S): Vi skickar ut förslaget med olika alternativ på
samråd, samtidigt är några projekt tveksamma om de bör
genomföras. En samlad bedömning efter vi fått Lundabornas
synpunkter blir avgörande för vägvalen.
Ann Schlyter (V): Fler ställningstaganden kommer v att göra efter att
ha tagit del av yttrandena under samrådsförfaranden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-18

BN 2018/0538

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-06-18 klockan
17.00–19.33

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 110-129

Ersättare

Axel Nordberg (L)
Lena Gustafsson (M)
Ann Tångmark (FNL)
Christina Sjöström (MP)
Helmut Moser (V)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Kent Ratcovich, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Charlotte Hägg Reader, arkitekt
Karin Görlin, landskapsarkitekt
Wide Persson, landskapsarkitekt
Ann-Sofi Ahlgren, planadministratör
Beata Bibel, kartingenjör

Justerare

Björn Abelson (S) med Christoffer Karlsson (L) som ersättare

Paragrafer

§ 110–116, 118-129

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-18

BN 2018/0538

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 25 juni kl.
14.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Paragrafer

§ 110–116, 118-129

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2019-07-19

Utdragsbestyrkande

BN Protokollsbilaga § 115.01

Reservation från Centerpartiet för FÖP Källby

Centerpartiet hoppas värmeverkets yttre kan bevaras men vill inte i nuläget låsa i FÖPen
möjliga utvecklingsmöjligheter genom att kräva bevarande.

BN Protokollsbilaga § 115.02

Röstförklaring. Byggnadsnämndens sammanträde 2019-06-18
Ärende 6. FÖP Källby. Beslut om samråd.
Miljöpartiet ser Källby som ett viktigt område i Lunds fortsatta utveckling. När den nya
järnvägsstationen vid Klostergården står klar 2024 kommer området kring denna vara otroligt
attraktivt och det kommer finnas möjlighet att bygga väldigt nära kapacitetsstark
infrastruktur. I arbetet med den framtida bebyggelsen i Källby är det också viktigt att ta
ställning till vad av nuvarande omgivning som bör skyddas från exploatering.
Vi i Miljöpartiet är mycket stolta över att arbetet med att göra Höjeådalen till naturreservat nu
inleds. Detta är ännu inte inarbetat i den fördjupade översiktsplanen, men byggnadsnämnden
biföll Miljöpartiets yrkande om att det ska inarbetas framöver. Yrkandet löd enligt följande:
“I det fortsatta arbetet med FÖP Källby skall skrivningarna i Grönstruktur- och
naturvårdsprogram för Lunds kommun avseende Höjeådalen inarbetas i FÖP Källby liksom
resultatet av Tekniska förvaltningens utredning om inrättandet av det framtida kommunala
naturreservatet i Höjeådalen. Höjeådalens naturvärden ska lyftas fram, liksom de skydd och
utpekanden som rör Höjeådalen (landskapsbildsskydd, strandskydd samt riksintresse
friluftsliv) och dessas värdebeskrivningar.”
Det optimala hade varit att redan innan samrådet arbeta in naturreservatet i både text- och
kartmaterial, men för att inte försena processen valde vi att rösta för att skicka ut FÖP Källby
på samråd med ovan nämnda tillägg.
Tillsammans med Vänsterpartiet röstade vi för att ingen vägförbindelse ska byggas över Höje
å samt att inga koloniträdgårdar ska skövlas för ny exploatering. Vi röstade även avslag till
att i framtiden möjliggöra biltrafik i den tänkta passagen under järnvägen.
Utöver ovan nämnda ställningstaganden väljer vi att i detta skede inte ta ställning till
specifika projekt. Vi väljer att skicka ut förslaget till FÖP med olika alternativ för
exploatering på samråd. Synpunkterna vi får från Lundaborna kommer att vara viktiga för
våra vägval efter samrådet.
Axel Hallberg,
ledamot i byggnadsnämnden (MP)

Stadsbyggnadskontoret
Strukturavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2019-05-07

Charlotte Hägg Reader
046-359 6095

Byggnadsnämnden

Charlotte.haggreader@lund.se

Fördjupning av översiktsplanen för Källby
i sydvästra Lund – Beslut om samråd
BN 2019/0190
PÄ 19/2014

Sammanfattning
En samrådshandling med tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning har tagits fram för fördjupningen av översiktsplanen för
Källby i sydvästra Lund. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur
Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds mest
attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads
vattendrag. Den nya stationen kommer att bli en central del i
områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att
byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas i närområdet.
Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-07
Samrådshandling för fördjupning av översiktsplanen för Källby, i
sydvästra Lund, 2019-05-16
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning för fördjupning av
översiktsplanen för Källby, i sydvästra Lund, 2019-05-16
Handlingarna nås via länken: https://box.lund.se/d/e84148d6d8/

Barnets bästa
Den översiktliga planeringen i kommunen tar utgångspunkt i
barnperspektivet och kommunens strategi barnets bästa. Under
planarbetet kommer barn och ungdomar att vara en målgrupp att
samråda med.

Ärendet
Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste
utbyggnadsområdena i den nyligen antagna översiktsplanen. Detta
förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett
växande, grönare, mer nära och levande Lund.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-05-07
Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad,
naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och
besökare”. De viktigaste strategierna för att uppnå detta är:





Bygg blandad stad utifrån stationen
Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och
naturvärden
Koppla ihop området
Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den
fortsatta planeringen − hur man rör sig i området idag och hur man
vill röra sig i framtiden, hur nära man kan bygga järnvägen och hur
behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund som växer. Andra
viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir
tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten
ska vara i området.

Underlag för diskussion under samrådet
Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag till
diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir
plats för fler bostäder och verksamheter samtidigt som rekreation är
en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården. Skillnaden
mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla
idrotten - nära stationen eller närmare Höje å, hur
utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter ann till befintlig
bebyggelse och hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden
komma.
Förtätningsalternativen visar ytor för blandad bebyggelse på 42
respektive 44 hektar som beräknas rymma ca 3 - 4000 bostäder.
Inom utbyggnadsdelen Källby och västra Klostergården (37 – 39
hektar) ryms cirka 3000 bostäder. Med en utbyggnadstakt som
samspelar med övriga utbyggnadsområden i Lunds kommun skulle
cirka 2000 bostäder (26 hektar)behövas inom Källby och västra
Klostergården fram till 2040.
Som underlag för samrådsdiskussion finns också en mobilitetskarta,
som är samma för båda förtätningsalternativen. Kartan visar hur
man kan röra sig till, från och inom området, där cykel är det
prioriterade färdmedlet. Sunnanväg förlängs med en passage under
järnvägen till den västra sidan som är öppen för gång, cykel och
kollektivtrafik. Förslaget visar också en entrégata i Högbovägens
förlängning och möjligt läge för en ny entrégata till området, från väg
108, Staffanstorps kommun och över Höje å.
Alternativen analyseras i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-07

Processen
Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av översiktsplanen för
området fick stadsbyggnadskontoret 2014. 2017 beslutade
byggnadsnämnden om en inriktning som bland annat innebar att
planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs
Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas
som blandad bebyggelse och då nystartade också arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen för Källby.
Under sommaren 2019 planeras samråd för detta planförslag.
Slutsatserna från samrådet kommer att ligga till grund för det vidare
arbetet i planprocessen.

Stadsbyggnadskontorets kommentar
Ett framtida kommunalt naturreservat i Höjeådalen kommer att
utredas där avgränsningar och konsekvenser ska beskrivas.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att

godkänna och låta samråda om upprättad samrådshandling för
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund.

STADSBYGGNADSKONTORET

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef

Charlotte Hägg Reader
Arkitekt
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2019-05-07

Charlotte Hägg Reader
046-359 6095

Byggnadsnämnden

Charlotte.haggreader@lund.se

Fördjupning av översiktsplanen för Källby
i sydvästra Lund – Beslut om samråd
BN 2019/0190
PÄ 19/2014

Sammanfattning
En samrådshandling med tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning har tagits fram för fördjupningen av översiktsplanen för
Källby i sydvästra Lund. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur
Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds mest
attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads
vattendrag. Den nya stationen kommer att bli en central del i
områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att
byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas i närområdet.
Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-07
Samrådshandling för fördjupning av översiktsplanen för Källby, i
sydvästra Lund, 2019-05-16
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning för fördjupning av
översiktsplanen för Källby, i sydvästra Lund, 2019-05-16
Handlingarna nås via länken: https://box.lund.se/d/e84148d6d8/

Barnets bästa
Den översiktliga planeringen i kommunen tar utgångspunkt i
barnperspektivet och kommunens strategi barnets bästa. Under
planarbetet kommer barn och ungdomar att vara en målgrupp att
samråda med.

Ärendet
Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste
utbyggnadsområdena i den nyligen antagna översiktsplanen. Detta
förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett
växande, grönare, mer nära och levande Lund.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-05-07
Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad,
naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och
besökare”. De viktigaste strategierna för att uppnå detta är:





Bygg blandad stad utifrån stationen
Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och
naturvärden
Koppla ihop området
Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den
fortsatta planeringen − hur man rör sig i området idag och hur man
vill röra sig i framtiden, hur nära man kan bygga järnvägen och hur
behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund som växer. Andra
viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir
tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten
ska vara i området.

Underlag för diskussion under samrådet
Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag till
diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir
plats för fler bostäder och verksamheter samtidigt som rekreation är
en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården. Skillnaden
mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla
idrotten - nära stationen eller närmare Höje å, hur
utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter ann till befintlig
bebyggelse och hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden
komma.
Förtätningsalternativen visar ytor för blandad bebyggelse på 42
respektive 44 hektar som beräknas rymma ca 3 - 4000 bostäder.
Inom utbyggnadsdelen Källby och västra Klostergården (37 – 39
hektar) ryms cirka 3000 bostäder. Med en utbyggnadstakt som
samspelar med övriga utbyggnadsområden i Lunds kommun skulle
cirka 2000 bostäder (26 hektar)behövas inom Källby och västra
Klostergården fram till 2040.
Som underlag för samrådsdiskussion finns också en mobilitetskarta,
som är samma för båda förtätningsalternativen. Kartan visar hur
man kan röra sig till, från och inom området, där cykel är det
prioriterade färdmedlet. Sunnanväg förlängs med en passage under
järnvägen till den västra sidan som är öppen för gång, cykel och
kollektivtrafik. Förslaget visar också en entrégata i Högbovägens
förlängning och möjligt läge för en ny entrégata till området, från väg
108, Staffanstorps kommun och över Höje å.
Alternativen analyseras i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-07

Processen
Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av översiktsplanen för
området fick stadsbyggnadskontoret 2014. 2017 beslutade
byggnadsnämnden om en inriktning som bland annat innebar att
planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs
Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas
som blandad bebyggelse och då nystartade också arbetet med
fördjupningen av översiktsplanen för Källby.
Under sommaren 2019 planeras samråd för detta planförslag.
Slutsatserna från samrådet kommer att ligga till grund för det vidare
arbetet i planprocessen.

Stadsbyggnadskontorets kommentar
Ett framtida kommunalt naturreservat i Höjeådalen kommer att
utredas där avgränsningar och konsekvenser ska beskrivas.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att

godkänna och låta samråda om upprättad samrådshandling för
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund.

STADSBYGGNADSKONTORET

Cecilia Hansson
Översiktsplanechef

Charlotte Hägg Reader
Arkitekt
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Underrättelse om samråd för Fördjupning av
översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund
2024 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården. Syftet är att pröva hur Lund ska dra
nytta av en ny station i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å.
Lunds kommun har tagit fram två förtätningsalternativ som underlag för diskussion kring hur
stadsdelen kan utvecklas – med fler bostäder, nya arbetsplatser och plats för idrott och rekreation.
Fördjupningen sträcker sig ner till Höje å, som är kommungräns till Staffanstorp.
Samrådstiden är 26 augusti – 25 oktober 2019.
Förslaget finns under samrådstiden tillgängligt på
lund.se/kallby samt på kommunhuset Kristallen,
Stadsbiblioteket och Klostergårdens bibliotek.

Synpunkter skickas senast den 25 oktober via
webbformulär på lund.se/kallby, eller skriv till
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk då yttrandet med PÄ 19/2014.

Samrådet är det första av två formella tillfällen att
lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet
sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse som redovisas för byggnadsnämnden. Därefter
utvecklas planförslaget med beaktande av inkomna
synpunkter. Byggnadsnämnden beslutar sedan om
utställning av planförslaget.

lund.se/kallby

Tillfällen att diskutera, ställa frågor och
lämna synpunkter
•

•

•

Drop-in-möte, 10 september kl 15–20, Mötesplats Klostergården (Klostergårdens bibliotek),
Nordanväg 11B. Trafikverket, Staffanstorps
kommun och VA-SYD medverkar.
Cykeltur i planområdet, 25 september, kl
17.30–19.00, samling vid Klostergårdens bibliotek.
Prata med planarkitekten, 18 september &
2 oktober, kl 15–19, Klostergårdens bibliotek.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen. Det förslag till fördjupning av översiktsplanen som nu är på
samråd utgår också från översiktsplanens tre målområden. Ett växande, grönare, mer nära och levande
Lund är alltså ledande när förslaget visar på möjliga utvecklingsvägar för Källby.
Samrådshandlingens två förtätningsalternativen ger båda plats för fler bostäder och verksamheter
samtidigt som rekreation fortsätter att vara en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården.
Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten − nära stationen eller närmare Höje å och hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig
bebyggelse. En annan skillnad är hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.
Båda alternativen visar att det kan byggas 3000−4000 nya bostäder i området. Mest plats för nya
bostäder blir det på den västra sidan av järnvägen, när stora industrifastigheter görs om till en mer
blandad bebyggelse. Men även på den östra sidan finns det en potential att bygga nytt och tätare.

I arbetet utreder vi ett antal nyckelfrågor. Hur nära man kan bygga järnvägen och hur ser behovet av
idrott och rekreation ut i ett Lund som växer? Frågeställningen hur man rör sig i området idag och hur
man vill röra sig i framtiden har bland annat lett till ett förslag om att Sunnanvägen förlängs under
järnvägen så att gående, cyklister och kollektivtrafik kan röra sig enklare mellan östra och västra sidan.
Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir tillgänglig när reningsverket
flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i området.
Frågor kan ställas till:

Arkitekt Charlotte Hägg Reader, 046-3596095, charlotte.haggreader@lund.se
Översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-355805, cecilia.hansson@lund.se
BYGGNADSNÄMNDEN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Gemensam administration

2019-10-15

1 (3)
Diarienummer
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Zenita Bäck

Vård- och omsorgsnämnden

046-356451
zenita.back@lund.se

Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m.
(Solhällan) i Lund, Lunds kommun - Samrådshandling
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del av
Mårtens fälad 1:15 m.m. i Lund. Syftet med detaljplanen är att bygga
en ny bebyggelse med bostäder samt ett äldreboende. Förslaget
syftar även till att säkerställa markanvändningen för befintligt
koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att det planeras att
uppföra ett äldreboende eftersom behovet är stort.
Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att alla
tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i
den fortlöpande processen. Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras
med kommunens tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag
BN Planbeskrivning 2019-08-28 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m
.m. (Solhällan)
BN Plankarta med bestämmelser2019-08-28 Detaljplan för Mårtens
fälad 1:5 m .m. (Solhällan)
BN Illustration 2019-08-28 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
BN Beslut 2019-08-22 § 138 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-10-15

Barnets bästa
Planförslaget har tagit hänsyn till barns intresse enligt
barnkonventionen. Barnen ges tillgång till ytor för lek samt en god
tillgång på gröna miljöer i olika storlekar. Vård- och
omsorgsnämnden anser att det är väsentligt att grönområden, gångoch cykelvägar samt eventuella lekplatser utformas i enlighet med
lagstiftningen så att även barn med funktionsnedsättningar kan
använda dem.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-15
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Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Ärendet avser nybyggnation av boende enligt SoL bedöms det kunna
vara positivt för äldre personer med funktionsnedsättning. Enligt
planförslaget ska kravet på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade uppnås.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del av
Mårtens fälad 1:15 m.m. i Lund. Syftet med detaljplanen är att bygga
en ny bebyggelse med bostäder samt ett äldreboende. Förslaget
syftar även till att säkerställa markanvändningen för befintligt
koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.
I planförslaget planeras ett nytt äldreboende, en separat byggnad
och inte en ”möjlighet till utbyggnad av befintligt vårdboende” som
det står i handlingen. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till
nybyggnationen eftersom behovet är stort.
Planerad placering av det nya äldreboendet är mitt emot befintligt
äldreboende, Solbacken. Vård- och omsorgsnämnden anser att
placeringen är ett mycket bra förslag då båda boende kan nyttja
utemiljön tillsammans.
I samrådshandlingen nämns inte något om serviceboende enligt LSS.
Vård- och omsorgsnämnden är i behov av serviceboende enligt LSS
för att möta den efterfrågan som finns. I detaljplanen föreslås en
komplettering med ett serviceboende enligt LSS.
I planområdet lutar det kraftigt vilket vård- och omsorgsnämnden
vill framföra att det är viktigt att inga nivåskillnader föreligger och
påverkar de äldres transport från och till boendet för äldre eller till
bostäderna i området.
Vård- och omsorgsnämnden vill också påminna att det är viktigt att
se till att de övriga husen byggs utan stegvisa nivåskillnader. Detta är
för att i framtiden undvika bostadsanpassning för äldre personer och
personer med funktionsnedsättning.
Vård- och omsorgsnämnden förutsätter, som i de tidigare
yttrandena, att kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre
personer samt personer med funktionsnedsättning, beaktas i den
fortlöpande processen av detaljplanen för del av Mårtens fälad 1:15
Lunds kommuns ”Bättre för alla” version 3 ska vara med och att ”

Tjänsteskrivelse
2019-10-15
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Bygg ikapp” och BFS 2011:13 ALM 2 (utemiljön) är vägledande för
projekteringen.
Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen
svarsskrivelse 2019-10-15

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Akten
LKF Peter Ovenlund
Veronica Welin

Zenita Bäck
Lokalplanerare

Underrättelse−Samråd
2019-09-11
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Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Lunds Renhållningsverk
Servicenämnden

Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan)
i Lund, Lunds kommun
PÄ 11/2017

Rubricerad detaljplan upprättad 2019-08-28 översänds för samråd.

Yttrande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast
den 13 november 2019.
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 2019-08-28

Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

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.

X

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.
Samordnat förfarande (till exempel tillsammans med Trafikverket)
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på granskning.
• Under granskningen svarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss)
• Granskningstiden är tre veckor.
• Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till
byggnadsnämnden för beslut om antagande.
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Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

SAMRÅDSHANDLING

PÄ 11/2017

Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan) i Lund,
Lunds kommun
Orienteringskarta med planområdet utritat i rött.

Upprättad 2019-08-28

Innehåll:
Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser
Illustration

Planbeskrivning
Detaljplan för del av
Mårtens fälad 1:15 m.m.
i Lund, Lunds komm u n

Samrådshandling
Upprättad: 2019-08-28
PÄ 11/2017
Standardförfarande

Vad är en detaljplan?
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och under
granskning finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt
överklagande sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Planförslaget är nu i samrådsskedet.

Vill du komma i kontakt med oss?
Åsa Nyberg
planarkitekt

Julia Boström
planarkitekt
Bitr planchef/Planchef

Förnamn Efternamn
Titel

Ole Kasimir
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
planchef
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning
Syfte, förslagets innehåll och konsekvenser
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480 bostäder i
varierad skala på en sydvästsluttning, med utblick över slättlandskapet söder
om Lund. Aktuellt planförslag utgör ett bostadsområde som vänder sig mot ett
samlande offentligt rum, en bred parkgata med trädallé och regnträdgård.
Parkgatan sträcker sig från Dalbyvägen och kollektivtrafiken i söder till det
offentliga parkrummet och koloniområdet i norr. Omhändertagande av
dagvatten ska bidra till kvaliteter i stadsrummet och utvecklas inom både
kvartersmark och allmän plats.
Inom kvartersmark för bostäder finns utrymme för såväl radhus, parhus,
fribyggarradhus som lägenheter, vilket syftar till att ge en blandning av
bostadsformer och upplåtelseformer. Trädgårdsstadens karaktär ska prägla
områdets utformning och skapa en sammanhållen bostadsmiljö. Planförslaget
innebär nya väganslutningar från Sandbyvägen och från Fritjofs väg.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för befintligt
koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.

Detaljplanen hanterar främst de motstående intressen som finns mellan det
allmänna intresset att möjliggöra nya bostäder och det allmänna intresset att
inte bebygga jordbruksmark, bevara diket och inte påverka koloniområdet
negativt. Åkermarken inom planområdet övergår till kvartersmark och gata.
Åkermarken saknar anslutning till större sammanhängande jordbruksmark och
är i översiktsplan planlagd som blandad stad. Diket som finns inom planområdet
behöver delvis kulverteras för att möjliggöra nya gator. Denna påverkan
kompenseras genom att diket breddas, en ökad meandring medges och vattnet
blir en del av den nya parkmiljön. Markanvändningen för koloniområdet
säkerställs genom föreslagen detaljplan, men planförslaget kräver att en ny gata
från Fritjofs väg går genom koloniområdet.

Förtätning av staden är en central strategi i gällande (2010) respektive ny
(2018) översiktsplan. Kommunens befolkning väntas fortsätta att öka och
därmed ökar efterfrågan på nya bostäder. Stadsbyggnadskontorets samlade
avvägning är att det allmänna intresset av ett tillskott på cirka 420-480 bostäder
samt utbyggnad av vårdboende väger tyngre än dels intresset av att bevara
åkermark, dike samt koloniområdet opåverkat, dels de eventuella konsekvenser
som förtätningen kan innebära för boende i närområdet.
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Avvägning mellan motstående intressen
Det allmänna intresset av nya bostäder genom förtätning och säkerställandet av
befintligt koloniområde bedöms överväga intresset av att befintlig åkermark
bevaras.
Det allmänna intresset av bostäder bedöms även överväga intresset att diket
bevaras opåverkat. Biotopskyddad trädallé på Fritjofs väg påverkas inte av
planförslaget.
Intresset av att bygga nya bostäder med tillhörande gator, respektive av att
bevara ett sammanhängande koloniområde, har hanterats genom att
huvuddelen av tillkommande biltrafik sker österifrån via Sandbyvägen.

Genom att den tillkommande bebyggelsen anpassas efter det befintliga
koloniområdet vad gäller placering av gator och typ av bebyggelse, så kan
koloniområdet bestå. Även närboende kan ta del av koloniområdets rekreativa
miljö. Närhet och tillgång till koloniområdet bedöms kompensera de något
begränsade allmänna parkytorna som detaljplanen medger.
Att Solhällans koloniområde säkerställs formellt som koloniområde innebär
ökad trygghet och långsiktighet för den enskilde kolonisten, eftersom
koloniområdet är kommunens mark som upplåts med arrende.
Vid ett genomförande av detaljplanen bedöms avvägningarna inte leda till
olägenhet, enligt vad som avses i 2 kap 9 § PBL.

Planområdets area: 135 000 kvm
Antal/BTA bostäder: 420-480 bostäder/ Cirka 48 500 kvm inkl. vårdboende
BTA offentlig service: Befintligt vårdboende förtätas, vilket ingår i ovanstående
Allmän plats torg/park area: Parkmark uppgår sammanlagt till 10 500 kvm
Antal bil-/ cykelparkering: Cirka 350 bil- respektive 1 150 cykelparkeringar
6

Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480 bostäder i
varierad skala på en sydvästsluttning med utblick över slättlandskapet söder om
Lund. Inom ramen för antalet bostäder finns även möjligheten till utbyggnad av
befintligt vårdboende.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga
koloniträdgårdar, som blir stomme i områdets grönstruktur. Allmän park och
fler möjligheter till odling ger mötesplatser som bidrar till ökad social
hållbarhet.
Hantering av terräng, föreslagen hierarki i gatustruktur och platser samt
bebyggelsens karaktär och gestaltning refererar till trädgårdsstadens
utformning, vilken ska prägla området och skapa en sammanhållen
bostadsmiljö.

Omhändertagande av dagvatten ska bidra till ytterligare kvaliteter i
stadsrummet och utvecklas inom såväl kvartersmark som allmän plats. Ett
centralt trädplanterat stadsrum med fördröjning av dagvatten ska förbinda den
centrala parken till Dalbyvägen, där kollektivtrafik och cykelled finns. Syftet med
den trädplanterade gatan är att vara ett centralt stråk som bidrar till god
orienterbarhet och är identitetsskapande för området.

Planförfarande

Standardförfarande tillämpas då förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten och inte heller kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Illustration
Planbeskrivning
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Övriga handlingar
-

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Miljötekniskt PM, Ramböll, 2015-05-26
PM Geoteknik, Ramböll, 2015-05-29
Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll, 2015-05-29
Dagvattenkartering, Ramböll, 2015-08-30
Trafik och parkering i kvarteret Solhällan i Lund, Trivector,
2017-03-21
Samråd enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen, Länsstyrelsen Skåne,
2017-12-14
Dagvattenutredning, ÅF, 2019-06-20
Trafikbullerutredning, Tyréns, 2019-06-20

Plandata

Orienteringskarta med planområdet utritat i rött. Underlag Intrakartan Lunds kommun
2019-02-20.

Läge
Planområdet omfattar del av fastigheten Mårtens Fälad 1:15 och del av
fastigheten Solhällan 2. Området gränsar till Hjalmar Gullberg väg i norr,
Sandbyvägen i öster och Dalbyvägen i söder. Fritjofs väg i väster ingår delvis i
planområdet.

Areal
Planområdets yta uppgår till 135 000 m2.
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Markägoförhållande
Kommunen äger större delen av marken, cirka 120 000 m2, som ingår i
fastigheten Mårtens Fälad 1:15. Solhällans äldreboende tillhör fastigheten
Solhällan 2 och omfattar cirka 15 000 m2, markägare till denna fastighet är LKF,
Lunds kommuns fastighets AB.

Inom koloniområdet finns cirka 80 kolonilotter som är utarrenderade på
långtidskontrakt; flertalet är bebyggda. I ett tidigt planeringsskede förvärvade
kommunen en kolonilott för att möjliggöra en anslutande väg från Fritjofs väg in
till den centrala delen av planområdet. Det finns även cirka 50 odlingslotter.
Koloniföreningen sköter områdets grönyta inklusive lekplats, interna gångvägar
och toaletter. Solhällans bollplan längs Fritjofs väg är en stadsdelsanläggning och
sköts av park- och naturkontoret.
Åkermarken i söder på cirka 50 000 m2, är utarrenderad av mark- och
exploateringskontoret på korttidsarrende.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Tekniska förvaltningen har tagit initiativ till planarbetet och 2017-03-31 ansökt
om planändring för del av Mårtens fälad 1:15 med flera fastigheter.

Medverkande i planarbetet
Stadsbyggnadskontoret
Ole Kasimir, planchef

Åsa Nyberg, planarkitekt

Julia Boström, planarkitekt

Viktor Nilsson, trafikplanerare

Christoffer Karlsson, trafikplanerare

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt
Kalle Osietzki, lantmäteriingenjör
Viola Lindgren, lantmätare
Tekniska förvaltningen
Viktor Lindeborg, mark- och exploateringsingenjör

Linda Karlsson, landskapsarkitekt
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Tidigare kommunala ställningstaganden
Planuppdrag och inriktningsbeslut
Planarbetet för Solhällan har pågått en längre tid under vilken en ny plan- och
bygglagstiftning har trätt i kraft. Stadsbyggnadskontoret har därför begärt ett
nytt planuppdrag för att kunna arbeta efter aktuell lagstiftning, vilket
Byggnadsnämnden (BN) fattade beslut om 2017-04-06. I samband med beslutet
kompletterade byggnadsnämnden tidigare fattade inriktningsbeslut med att
vägstrukturen även ska ha en koppling för biltrafik via Sandbyvägen.

Översiktsplan

Översiktsplanen, ÖP 2018, anger att ny bebyggelse inom planområdet ska vara
blandad. Grönstrukturen omkring planområdet är del av kommunens blå-gröna
huvudstråk. Enligt översiktsplanen, ligger planområdet inom
grundvattenförekomst samt inom en del av Lund som är åkermark klass 9.

Dalbyvägen är utpekad som huvudgatunät, huvudcykelstråk och plats för
stadsintegrerat näringsliv. Både Dalbyvägen och Sandbyvägen är utpekade som
stadsutvecklingsstråk.

Program

Ett planprogram ligger till grund för detaljplanearbetet och var ute på samråd
under 2010. Programmet syftade till att klarlägga förutsättningar samt ange mål
och riktlinjer för att omvandla kvarteret till ett område för i första hand
bostäder och skola, men även att bevara och säkra det befintliga koloniområdet i
detaljplan.

Gällande detaljplaner

Huvuddelen av planområdet är i gällande detaljplan (nr 278 från 1966) avsett
för ändamålet allmänna byggnader samt en mindre del parkmark. Planområdet
omfattar även en nyare detaljplan (nr 814, Solhällan 1 m.fl. från 2005) som
reglerar de två äldreboendena Linebäck och Solhällan. Ingen av detaljplanerna
har någon genomförandetid kvar.

Fastighetsplaner

Inom området finns inga gällande tomtindelningar, fastighetsplaner eller
fastighetsindelningsbestämmelser.
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Förutsättningar
Befintlig markanvändning och landskapsbild
Solhällan sluttar från nordost till sydväst och ett öppet dike löper genom
området från planområdets nordöstra hörn till dess sydvästra.

Inom kvarteret finns idag äldreboende, odlingslotter och koloniträdgårdar i norr
och väster, bollplan invid Fritjofs väg och åkermark i söder.

Kvarteret är idag till stor del inbäddat i grönska och avgränsat av slänter vilket
gör området delvis dolt från Sandbyvägen. Från Dalbyvägen är platsen tydlig,
främst från sydväst.

De första kolonilotterna etablerades 1952. 1964 utökades antalet till nuvarande
cirka 80 koloniträdgårdar. Därutöver har på senare tid ett område i norr
etablerats för cirka 50 odlingslotter.

Bild på åkermarken inom södra delen av planområdet, vy mot nordost. Solhällans äldreboende till
höger, bakom växtligheten till vänster finns Linebäck och Hemvården Linero. Foto: Julia Boström
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Historik
Fornlämning
Arkeologisk utredning är utförd 2004. Enstaka under mark dolda
boplatslämningar kunde påvisas. Inga ytterligare insatser anses nödvändiga.

Kulturmiljö

Hela Lunds tätort ingår i länsstyrelsens kulturmiljöprogram, men området
Mårtens fälad är inte särskilt utpekat i kommunens bevaringsprogram.
Radhusområdena vid Drakskeppsvägen i Linero, öster om planområdet och vid
Hjalmar Gullbergs väg i Vipeholm, norr om planområdet är båda del av en
kulturhistorisk miljö.

Då autostradan, E22, byggdes under 1950-talet flyttades en del av det
intilliggande koloniområdet Öster II till Mårtens fälad och fick namnet Solhällans
koloniområde. Solhällans koloniområde är inte särskilt framlyft i kommunens
kulturmiljöprogram men området har ett lokalt kulturmiljövärde och är
identitetsskapande för området.

Koloniträdgårdarna har funnits sedan 1950-talet och har ett lokalt kulturmiljövärde. Det finns en stor
kontrast i bebyggelseskala mellan vårdbyggnader med mer institutionell karaktär och småskaliga
stugor inom planområdet. Foto: Åsa Nyberg
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Grönstruktur och offentliga rum
Biotopskydd
Inom området finns ett dike; den del av diket som ligger intill befintlig åkermark
är biotopskyddad. Längs med Fritjofs väg finns en biotopskyddad trädallé av
oxel. I framtagandet av detaljplan ska hänsyn till biotopskyddet tas och vid
behovs ska dispens sökas i granskningsskedet.

Grönstruktur- och naturvårdsprogram

I programmet beskrivs grönstrukturen inom planområdet som åker, koloni- och
odlingsområde. Parkerna söder om Hardebergaspåret förgrenar sig tillsammans
med gång- och cykelvägar mellan de olika bostadsområdena. Grönytorna är inte
integrerade i bostadsområdena utan ligger istället avskärmat mellan olika
områden eller längs med stråk.

Naturvärde och biologisk mångfald

Enligt Naturvärdesinventeringen för Lunds stad är den dominerande naturtypen
inom planområdet park och trädgård. Naturen beskrivs som träd-, busk- och
gräsmarker i anslutning till bebyggelse samt att alléer är förekommande.
Området har naturvärde klass 4, urbana natur- och grönmiljöer når dock enligt
SIS-standarden sällan ett högre naturvärde än klass 4 vilket innebär vissa
naturvärden.

Koloniområdet är till stor del omgiven av björnbärssnår som ger avskärmning till kolonitomterna och
som är en del av områdets karaktär. Foto: Åsa Nyberg
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Koloniträdgårdarna har betydelse för den biologiska mångfalden eftersom de
har både äldre träd och stor artrikedom. Både koloniträdgårdarna och
odlingslotterna är därför viktiga livsmiljöer för djur- och växtarter.

Artrikedom inom koloniträdgårdarna bidrar till ekosystemtjänster. Foto: SBK

Vegetation och träd längs med gång- och cykelbana intill Dalbyvägen. Foto: Maria Borisson Lindvall.
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Vegetation och träd längs med vägar fungerar som spridningsvägar för insektsoch djurliv, då de knyter samman olika större grönområden.

Topografi och vegetation

Området har en tydlig sydvästsluttning vilket återspeglas i områdets
populärnamn. Terrängen faller mot nordväst ca 15 m ner mot Dalbyvägen och
platsen är till stor del kantad av grönska. Nordvästra delen av kvarteret omfattar
Solhällans koloniområde med grönsaksodlingar och fruktträd. Fritjofs väg och
Hjalmar Gullbergs väg kantas båda av större, äldre träd.
Mot Dalbyvägen och Sandbyvägen är grönskan i form av buskage med inslag av
halvstora till stora lövträd. Vegetationen fungerar som skydd mot trafiken.

Södra delen av området är idag åkermark och i gränsen mot koloniområdet finns
ett öppet dike.

Friytor, lek och rekreation

Gångstråken inom koloniområdet är sommartid passager med
rekreationsvärden. Mot Fritjofs väg finns Solhällans bollplan - en öppen gräsyta
för lek och bollspel och ett uppvuxet bestånd av lövträd.
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Service
Offentlig service
Närmsta grundskola är Vikingaskolan på Linero som ligger cirka 1 kilometer
från planområdet och nås via separata gång- och cykelvägar. Vipeholms
gymnasieskola ligger cirka 1 kilometer nordväst och Lunds fordonstekniska
gymnasium sydväst om planområdet. En ny förskola ska byggas på Vipeholm.

Intill och inom planområdet finns äldre-/vårdboende. Inom planområdet finns
äldreboendet Solbacken, främst för boende med demenssjukdomar. I
planområdets omedelbara närhet finns äldreboendena Linegården respektive
Linelyckan. Träffpunkt för äldre är belägen i anslutning till Linero centrum öster
om planområdet.

1 000 m

500 m

Underlagskarta som redovisar offentlig service såsom skolor och äldreboenden inom och i närheten
av planområdet hämtad från kommunens hemsida 2019-06-07. Avstånd från planområdet är
illustrerat med 500 respektive 1000 m.
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Kommersiell service
Solhällan ligger cirka 1 km från Linero centrum där närmsta butik för
dagligvaruhandel finns. På Linero centrum finns även övrig service som bland
annat bibliotek, apotek, vårdcentral, folktandvård och frisör.

Trafik och gator

Riksintresse för kommunikationer
Dalbyvägen söder om planområdet berörs av riksintresseområdet mark- och
vattenområden enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Kvarteret omges i söder och öster av Dalbyvägen respektive Sandbyvägen vilka
båda klassas som infarts-/genomfartsgata.

Äldreboendena Linegården respektive Linelyckan samt Solbacken har alla tillfart
för biltrafik från Hjalmar Gullbergs väg via lokalgatan Astrid Lindgrens väg.

Koloniområdet nås från Fritjofs väg norr om bollplanen.

Åkermarken i södra delen av området kan nås via grönytan vid gång- och
cykelbanan mot Dalbyvägen eller från Astrid Lindgrens väg.

Kollektivtrafik

Planområdet har god koppling till kollektivtrafik med buss. Från hållplats Lund
Gastelyckan Östra på Dalbyvägen avgår stadsbusslinje 5 samt regionbusslinjerna
160, 161 och 162.
Från hållplatsen Lund Fritjofs väg cirka 200 meter från planområdet avgår
stadsbusslinje 3. Från hållplatsen Lund Linegården cirka 300 meter från
planområdet avgår både stadsbusslinje 3 och 6 samt regionbusslinjerna 155 och
159.

Gång-, cykel- och motortrafik

Gång- och cykelvägnätet runt området är tekniskt sett väl utbyggt. Ett flertal
planskildheter förekommer på grund av trafiksäkerhetsskäl.

Dalbyvägen och Sandbyvägen trafikeras vid Solhällan av ca 20 000 respektive
9 000 fordon per dygn. På Hjalmar Gullbergs väg är trafiken i dag ca 2 000
fordon per dygn. På Fritjofs väg uppskattades 2008 antal fordon/vardagsdygn
till ca 3 500, en uppskattning som bedöms rimlig även idag. Här finns en
begränsning av trafiken, då genomfartsförbud för lastbilar råder på gatan.
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Planskildheter mellan gång/cykel respektive bil finns vid både Dalbyvägen och Sandbyvägen. Foto:
Åsa Nyberg

Parkeringsnorm och parkering
Parkering för kolonister sker inom koloniområdet på små parkeringsytor
anslutna till den interna gångvägen. Linebäcks och Solhällans äldreboende har
båda egna markparkeringar. I anslutning till parkeringen sker även angöring.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan för
Lunds kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. I stort sett allt
dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som fungerar som
dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan ta emot
beroende på deras förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för vattendragens ytvatten.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är Höje å
känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
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föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunal
dagvattenhantering. I kommunens åtgärdsplan för dagvattenhantering är
planområdet inom avrinningsområde 1 Öster. Området är det till ytan största
avrinningsområdet inom tätorten. Andelen hårdgjord yta inom
avrinningsområdet 1 Öster bedöms som måttlig och uppgår till ca 30 procent.
Ledningshavare är VA-Syd. Inom planområdet finns dagvattenledningar.

Inom planområdet finns ett dike som ingår i dikningsföretaget Lund stads
avvattningsområde 2.
Planområdet är inte beläget inom eller i närheten till något
vattenskyddsområde.

Markens beskaffenhet

Topografin visar på en lutning som går från högsta punkten på cirka +48 i
nordost till lägsta punkten på cirka +33 meter över havet i sydväst. Uppmätta
grundvattennivåer inom området varierar och finns på ett djup mellan 1,6 meter
och 3,4 meter under markytan. Resultaten indikerar en översiktlig
grundvattenströmning söderut inom planområdet.
En geoteknisk undersökning visar att området huvudsakligen består av mulljord
ovanpå naturligt lagrad lermorän. Även sand förekommer. Jordartkartor och
jorddjupskartor föreskriver att området består av morän med ett jorddjup på
över 50 meter.

Vatten och spillvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och
ledningar är i huvudsak placerade i de gator som omgärdar planområdet.
Ledningshavare är VA-Syd. Även inom planområdet finns både spillvatten- och
dagvattenledningar. Ledningshavare är VA-Syd.

Övriga ledningar

Gas- och fjärrvärmeledning finns i Fritjofs väg och i Hjalmar Gullbergsväg.
Fjärrvärmeledning som försörjer de befintliga bostäderna finns inom fastigheten
Solhällan 2. Kraftringen är ledningshavare för fjärrvärmeledningarna.

Renhållning

Renhållningsfordon angör via Hjalmar Gullbergsväg till de befintliga
verksamheterna inom fastigheten Solhällan 2.
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Hälsa och säkerhet
Farligt gods
Direkt söder om planområdet ligger Dalbyvägen, som är utpekad som
rekommenderad färdväg för transporter av farligt gods.

Enligt dokumentet Bebyggelseplanering och farligt gods – strategi för
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transporter av farligt
gods, antaget av byggnadsnämnden 2015-11-19, är skyddsavståndet 40 meter
från rekommenderad färdväg för farligt gods eftersom hastighetsbegränsningen
på Dalbyvägen intill planområdet är 70 km/h. När det rekommenderade
skyddsavståndet följs vid utformning av planer finns inga behov av ytterligare
riskanalyser.

Buller

Enligt Lunds kommuns översiktliga bullerkartläggning från 2016 utsätts
planområdet av buller från främst Dalbyvägen. Bullernivåerna ligger generellt i
planområdet under 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå,
men stiger närmare Dalbyvägen till 65 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA
maximal ljudnivå.
Det finns goda förutsättningar att uppnå gällande bullerriktvärden för samtliga
byggnadskroppar, men för bebyggelse närmast Dalbyvägen kan behov av
bullerskyddande åtgärder uppstå.

Luft

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 nämnvärt förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

Markradon

Markradonmätning visar att mark inom planområdet klassificeras som
lågradonmark vilket medför att inga särskilda åtgärder rörande radon behöver
vidtas.
Inför granskning kommer den miljötekniska markundersökningen att
kompletteras med markradonutredning, eftersom den översiktliga
markradonkartläggningen inte bedöms vara tillräckligt detaljerad.
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Förorenad mark
Från 1930-talet till 1965 har funnits ett avfallsupplag inom planområdet
nordöstra del. Enligt resultat från miljöteknisk undersökning bedöms ingen
föroreningsrisk föreligga.

Större delen av mark som föreslås för exploatering är jordbruksmark eller mark
som tidigare har använts för odlingslotter eller varit grönytor. Utförd
markundersökning visar att de uppmätta halterna av föroreningar i ytlig jord är
låga och att föroreningsnivån generellt är under riktvärdet för känslig
markanvändning. Spridningsrisk och risk för exponering bedöms därför liten.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en översvämningsplan
för Lunds kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Inom
planområdet finns idag ett stort lågområde som sträcker sig från norr till söder i
den västra delen av planområdet. En skyfallsanalys ska tas fram för att utreda
hur planområdets utformning samt höjdsättning med föreslagna
dagvattenlösningar kommer att påverka lågområdets utbredning samt vilka
eventuella åtgärder som måste vidtas för att undvika skador på bebyggelse samt
säkerställa framkomligheten i gatunätet. Skyfallsanalysen ska även kontrollera
att exploateringen inte bidrar till en översvämningsproblematik nedströms
bland annat intill Dalbyvägen.

Skyfallskarteringen från 2016 redovisar att vid skyfall strömmar vatten från nordost mot sydväst.
Källa kommunens intrakarta 2019-06-07
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition

Planillustration. En bärande idé i planförslaget är den från söder till norr sammanlänkande parkgatan
med trädallé. Orange – nya bostäder, grått – nya vägar, grönt – nya bostadsgårdar och ljusgrönt –
koloniområde respektive park och övriga grönytor.

Aktuellt planförslag bygger på att bostadsområdet vänder sig mot en parkgata
som ett samlande offentligt rum. Parkgatan har grönska i form av trädalléer med
gångbanor som sträcker sig från Dalbyvägen och busshållplatserna i söder till
det större, offentliga parkrummet i norr. Parkgatan som är områdets ”ryggrad”
har även en bärande, teknisk funktion då denna ska innehålla del av lösningen
för lokalt omhändertagande av dagvatten. Det dike som finns inom planområdet
flackas ut, dels för att öka fördröjningskapaciteten för dagvatten, dels för att öka
de rekreativa och biologiska värdena i parkerna.
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I planförslaget ingår:
-

-

Anslutning för biltrafik till Sandbyvägen respektive till Fritjofs väg
Centralt, offentligt rum med allé och dagvattenlösning (parkgatan)
Inom kvartersmark för bostäder finns utrymme för såväl radhus, parhus,
fribyggarradhus som lägenheter, vilket syftar till en blandning av
bostadsformer och upplåtelseformer.
Koloniområde bestående av kolonilotter och odlingslotter
Parkmark med öppen dagvattenhantering samt gång- och cykelvägar
Huvudgata (Fritjofs väg)
Lokalgator och gångfartsområden

Planförslaget strävar efter att återskapa trädgårdsstadens kvaliteter bland annat
genom:
-

varierad bebyggelseskala
hierarki av olika typer av trädplanterade gaturum som även medger
mindre platsbildningar
plats för både privata och gemensamma grönytor
säkerställa möjlighet till odling

Avståndet mellan Dalbyvägen och bebyggelsen grundar sig på det
skyddsavstånd på 40 meter som gäller med anledning av eventuella transporter
av farligt gods. Strävan är att låta bebyggelsen komma Dalbyvägens cykelstråk
så nära som möjligt för att öka den upplevda tryggheten för cyklisten och
visuellt minska Dalbyvägens breda gaturum. Växhus eller andra
byggnadstillbehör som inte används för stadigvarande vistelse kan placeras
närmare än 40 meter från Dalbyvägen.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Markanvändning
Bostadsmiljöerna (B) kopplas till omgivningarna genom cykelvägar i alla
väderstreck, medan biltrafik når området enbart i väster och öster (GATA1,
GATA2 respektive GATA3). Genomfart av bilister minimeras genom gatornas
bredd och de allmänna platsernas relation till privat kvartersmark.
Diket lyfts fram och synliggörs i anslutning till ett breddat parkstråk. Öppen
dagvattenhantering kommer att vara en integrerad del i parkstråket, vilket
kräver både utrymme och gestaltning. Befintlig bollplan blir en del av denna
parkmiljö, men är fortsatt avsedd som aktivitetsyta.

Solhällans koloniträdgårdar säkerställs som kolonilotter (L1) och kompletteras
med fler odlingslotter (L2). Den öppna gräsytan norr om diket övergår i sin
södra del till allmän park (PARK) medan den norra delen förblir del av
koloniområdet. Koloniområdets gemensamma lokaler föreslås således få en ny
placering, något längre norrut inom användningen för odlingslotter.

I öster bekräftas LKF:s markanvändning (befintligt äldre-/vårdboende) med
användningen (BV) bostäder och vård. Del av marken som idag tillhör
fastigheten Solhällan 2 respektive Mårtens Fälad 1:15 är del av parkområdet och
inom den ska en norrgående cykelväg anläggas för att nå Hjalmar Gullbergs väg.
Inom kvartersmark finns även användningen (E) för transformatorstation, som
får uppföras till en höjd av maximalt 3 meter.

Illustration med skisserat kvarter. Tre avtrappande punkthus i upp till sju våningar föreslås söder om
den allmänna parken. Övrig flerbostadsbebyggelse i upp till sex våningar, med de högre husen i
kvarterets ytterkanter. Visualisering: Ayham Sanjkdar.
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Bebyggelse
Solhällans areal möjliggör en större, sammanhängande exploatering. Genom sin
omfattning och terrängens lutning mot sydväst kommer området att vara
exponerat söderut mot slättlandskapet.

En blandning av flerbostadshus och radhus ska möjliggöra variation av
boendeformer och skala. Med anledning av skala, terräng, väderstreck och buller
placeras de högre flerbostadshusen i på fem och sex våningar, främst inom den
östra delen av planområdet, i kanterna mot Dalbyvägen och Sandbyvägen.
Centralt i planområdet intill den västra lokalgatan och den centrala
platsbildningen i parkgatan föreslås också tre punkthus på sju våningar. Även i
norr, utmed Hjalmar Gullbergs väg, medges fem våningar. De högre byggnaderna
placeras således i kanterna av området och ramar in det. I de inre delarna
föreslås lägre radhusbebyggelse och lägre flerbostadshus med gemensamma,
gröna gårdsytor och markparkering för bostädernas behov.

Tidig volymskiss över planerad bebyggelse. Vy från korsningen Dalbyvägen-Sandbyvägen.
Bebyggelsehöjden accentuerar landskapets terräng och skala samt skyddar samtidigt de inre
gårdsrummen från trafikbuller. Kontakt mellan bebyggelse och gaturum balanseras av möjlighet till
utblick och bevarande av befintliga träd. LKF och White arkitekter.
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Tidig volymskiss över planerad bebyggelse i väster. Vy från sydväst. Tre punkthus som är avtrappande
uppåt och i maximalt sju våningar kantar den föreslagna parken. Paulssons fastigheter och White
arkitekter.

På prickmark får marken inte förses med byggnad men burspråk och skärmtak
får förekomma över förgårdsmark. Från våning två och uppåt får balkonger
förekomma. På korsmark får endast uteplats och komplementbyggnader med
högst 2,7 meters byggnadshöjd uppföras. Från våning två och uppåt får
balkonger förekomma.

Bebyggelsen närmast Sandbyvägen och Dalbyvägen regleras med
bestämmelsen ”m”. Bestämmelsen reglerar att i lägen där bullernivån överstiger
60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad
större än 35 m2 ha tillgång till sida med bullernivåer om högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad. Mindre lägenheter om högst 35 m2 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.
Områden där endast radhusbebyggelse är tillåten regleras med ”radhus”. Största
bruttoarea per egenskapsområde regleras med ”e1”, komplementbyggnader
räknas inte i arean. Med romerska siffror, till exempel VI, regleras högsta antal
våningar, i flerbostadshus ska teknikutrymmen ingå i den totala
byggnadsvolymen. Inom det östra området med kvartersmark där
våningsantalet regleras till högst tre våningar finns bestämmelsen ”f4” som styr
att den översta våningen endast får utgöra 2/3 av byggnadsarean. Det syftar till
att möjliggöra lägre bostadshus med ett flexibelt antal bostäder, t.ex. en bostad
på bottenvåningen och en på våning två med ett extra utrymme på våning tre
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LKF:s Fossilen i Stora Råby är en typ av bostäder som kan byggas inom planområdet. Foto: LKF

I den västra delen av planområdet placeras flerbostadshusen mot den
trädplanterade parkgatans bredare sektion och mot parken, medan radhus
möter de småskaliga koloniträdgårdarna. I söder föreslås radhus i tre våningar
för att möta Dalbyvägens större gaturum, medge flexibla byggrätter och skapa
viss bullerbegränsning för det inre området.
Flerbostadshusen ska ha genomgående entréer för att skapa god tillgänglighet
till bostadsgården, detta säkerställs med ”f1”.

I norra delen, vid parken, syftar bestämmelse om underjordiskt garage (n1) till
att andelen markparkering ska minska. Radhusbebyggelsen hanterar
parkeringsbehovet på den egna tomten.
Utrymme för sammanlänkande vistelseytor och lekytor kommer att finns inom
kvartersmark. Inom kvartersmark ställs krav på trädalléer, vilket regleras
med ”n2”.

Två av stadens infarter kantar den nya bostadsbebyggelsen. Huvudcykelstråk
löper parallellt med både Dalbyvägen och Sandbyvägen som angränsar till
planområdet och föreslagna byggnader. Planerad bebyggelse kommer att bli
synlig på långt håll. För att uppnå god helhetsverkan och ett enhetligt möte med
omgivande landskap respektive närliggande bostadsbebyggelse innehåller
detaljplanen utformningsbestämmelse avseende fasadmaterialval.
Bestämmelsen ”f2” reglerar att fasader huvudsakligen ska vara av tegel i ljusa
kulörer. Inom detta ryms en variation av tegel, men också andra material, vilket
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ger såväl flexibilitet som sammanhållen karaktär. Anslaget understryker också
trädgårdsstadstanken samt bidrar till ljusa gårdsmiljöer och bostäder.

Undantaget från bestämmelsen om fasadmaterial är den radhusbebyggelse som
ligger närmast Dalbyvägen. Syftet är att ge möjlighet till fribyggarradhus och att
genom byggrättens placering och möjliga brokighet spegla kolonirörelsens fria
gestaltningstradition. På detta sätt uppnås en länk mellan den sammanhållna
bebyggelsen kring parkgatan och koloniträdgårdarnas mer varierade uttryck.

Bostadsområdets komplementbyggnader som förråds- och garagebyggnader
kommer att vara synliga från de övre våningsplanen. Av denna anledning och för
att bidra till fördröjning av dagvatten, bör dessa mindre byggnader ha vegetativa
tak, med till exempel sedummatta.
Lagstöd för bestämmelser om utformning finns i PBL 4 kap. § 2 och 16.

Bestämmelsen ”u” säkerställer att mark ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. Detaljplanen reglerar att kolonistuga, växthus och
skärmtak är bygglovsbefriade.

Genomförandetiden för planen är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Parkeringsplats och miljöhus
kan placeras inom 25 meter från bostadsentré.

Fribyggarradhus i Stora Råby, foto från utbyggnadsperioden. Foto: SBK
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Stadsbild
Målsättningen är att stadsbyggnadsstrukturen och bebyggelsens materialverkan
tillsammans kommer att skapa ett sammanhängande och grönskande
bostadsområde med dagvattenhantering som ett gestaltat och självklart inslag.
Våningsantalet ska accentuera platsens terräng och är anpassat till omgivande
skala (Sandbyvägen, Dalbyvägen, koloniområdet, egnahemsbebyggelsen).
Enskilda byggnader ska bidra till upplevelserikedom genom möjlighet till
variation i volym, karaktär och detaljutformning. Allmänna platser skapar
möjligheter till såväl rofylld park som aktivare ytor för idrott, lek och spel.

Koloniträdgårdarnas artrikedom får ett formstarkt tillskott i annan skala genom
parkgatan, som leder blicken från Dalbyvägen till den allmänna parken.
Ambitionen för gestaltningen av vattenmiljön inom parkmarken är att:
-

utveckla diket till ett breddat, delvis djupare och meandrande vattendrag
ge ökat utrymme för öppen dagvattenhantering
förbättra odlingsmöjligheterna inom koloniområdet
förbättra hanteringen av kommande skyfall

Bebyggelseskalan i relation till koloniområdet och parkgatan belyses i
nedanstående illustration. Utifrån hänsyn till skala, anpassning till
koloniträdgårdarna och skuggbild har byggnadshöjden på punkthusen
begränsats till sju våningar.

Sektion mot norr som visar tre stycken avtrappande punkthus i upp till sju våningar och ett
flerbostadshus på 4 våningar. Koloniområdet till väst och befintligt äldreboende till öst. Visualisering:
Ayham Sanjkdar.

Grönstruktur och offentliga rum
Föreslagen park inom området är integrerad i såväl koloni- som i
bostadsområdet, vilket syftar till att uppmuntra gamla och nya invånare att
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mötas. Att odling och park ligger nära varandra gör även att de
sammanhängande biologiska värdena har potential att bli större.

Det centrala mittstråket, parkgatan, kommer att ha en trädrad som ligger
parallellt med den trädplanterade förgårdsmarken. Trädplantering och
fördröjning av dagvatten ger ett grönskande gaturum som binder samman
områdets olika delar. Längs med gatan placeras även del av den parkering, som
krävs för bostädernas behov, för att frigöra innergårdarna från bilar.

Parkgatan från söder. Förgårdsmarken ska planteras för att bidra till det gröna intrycket av
parkgatan. Centralt i gaturummet finns utrymme för dagvatten (rain gardens) och promenadstråk.
Visualisering: Ayham Sanjkdar.

Tillsammans ska förgårdsmark, gata och trädplanteringar skapa det
gemensamma rum som utgör planområdets ”ryggrad”. Syftet med denna
parkgata och dess gestaltning med trädalléer och dagvattenhantering är att
bidra till god orienterbarhet inom området, att begränsa biltrafiken på de inre
bostadsgårdarna och att vara både en gata och en platsbildning som är
identitetsskapande för området.
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Trädplanterad gata i Malmö, Rådmansgatan vid Triangeln. Både pelarform (utrymmesbesparande)
och blomning (understryker årstidsväxling och refererar till odling) är relevanta aspekter för
Solhällans parkgata. Foto Åsa Nyberg

Fördröjningsbäddar för dagvattenhantering i Hjorthagen, Stockholm. Exemplet är intressant med
anledning av den föreslagna parkgatan. Foto Julia Boström.
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Koloniträdgårdar och odlingslotter
Solhällans koloniområde säkerställs genom användningen ”L1”; koloni- och
odlingslotter utgör kvartersmark. Egenskapsbestämmelserna för kolonistugorna
har tagit sin utgångspunkt i kommunens råd och regler för bebyggelse inom
koloniområden. Bestämmelserna gäller för nybyggnad och befintliga stugor
påverkas inte. Utformningsbestämmelsen ”f3” reglerar höjden så att byggnadens
skala är anpassad till helheten. Bestämmelserna ”e2” och ”e3” reglerar storlek på
kolonistuga och växthus.
Koloniområdet kompletteras med odlingslotter för att ge fler möjlighet att odla
nära sin bostad. Dessa lotter har användningen ”L2” och där ingår även de
gemensamma ekonomibyggnader som behövs för odlingen. Planförslaget
förutsätter att koloniområdets gemensamma lokaler får en ny placering längre
norrut i anslutning till de föreslagna odlingslotterna. På detta sätt skapas
förutsättning för gamla och nya odlingsintresserade att mötas.

Koloniområdet kompletteras med odlingslotter för att ge fler möjlighet att ingå i gemenskapen och
odla nära sin bostad. Foto Åsa Nyberg.

Eftersom koloniområdets gångvägar är öppna för allmänheten under en del av
året finns i bostädernas närhet möjligheter att ta del av grönska och rekreation
inom både park-, idrott- odlings- och koloniverksamhet. Parkering för kolonister
tillgodoses på befintlig parkeringsplats inom koloniområdet, säkerställt med
bestämmelsen ”parkering”.
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Park och vegetation
Den sammanhängande, centrala parkytan uppgår till ca 7 000 kvm, vilket
storleksmässigt motsvarar en grönyta som kategoriseras som gröning.
Bollplanen vid Fritjofs väg omfattar ytterligare ca 3 500 kvm, således också en
gröning. Tillsammans kompletterar gröningarna varandra och fungerar som
områdets närpark.

Genom att parkmarken gränsar till koloniområde, som det under
sommarhalvåret är möjligt att promenera i, utökas områdets rekreativa
potential till att omfatta fler människor. Parkmarken och mellanliggande
koloniområde utgör tillsammans en grön areal på över 4,5 ha.

Inom användningen ”PARK” finns ett flertal egenskapsbestämmelser. Dagvatten
ska omhändertas i dammar och i öppna växtbäddar (dagvatten). Inom parkgatan
ska trädallé finnas (träd). Inom parkområdena ska gång- och/eller cykelvägar
finnas vilket regleras med (gc-väg) respektive (gångväg). Solhällans bollplan är
avsedd att vidareutvecklas med fler funktioner för rörelse och spontanidrott.

Torg och platser

Planområdet ligger inte i direkt anslutning till Lunds centrum men bedöms inte
ha behov av ett eget torg. Möjlighet för en hårdgjord platsbildning skapas dock i
anslutning till parken, där två lokalgator möts. Tillsammans med den högre
bebyggelse som medges intill finns möjlighet till en platsbildning enligt
trädgårdsstadens tradition med vistelseytor, sittplatser och planteringar.

Friytor, lek och rekreation

Angiven maximal exploatering säkerställer att ytor för lek och bostadsnära
rekreation finns även inom kvartersmark.

Vatten

Dikets bredd och djup kommer att förändras i syfte att minska
översvämningsrisk, öka biologisk mångfald samt ge ett rekreativt tillskott till
park- och bostadsmiljöer. Ett mindre avsnitt av diket behöver kulverteras.
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Trafik och gator

Genom planområdets västra del, från Fritjofs väg, föreslås en mindre gata. Denna gata utformas som
gångfartsområde genom koloniområdet i väst, för att anpassa skalan och minska risken för
genomfartstrafik. Den centrala parkgatan med trädallé går mellan busshållplatsen för regionbuss (gul
cirkel) och den allmänna parken. Stadsbusshållplatser markeras med grön cirkel. Inom parkmark finns
kompletterande gång- och cykelvägar (röd, streckad linje).

Gatunät, angöring och in-/utfarter
Planområdet trafikförsörjs främst genom en ny anslutning till Sandbyvägen. För
att möjliggöra detta krävs ett separat vänstersvängande fält från söder.
Anslutningen kopplar via en öst-västlig gata till parkgatan som utgör själva
stommen i planen. Parkgatan löper från den norra delen av planområdet och
slutar i nära anslutning till busshållplatsen vid Dalbyvägen i söder. Den förslås få
en sektion med bred grönremsa och stora, centriskt placerade träd i mitten. På
ömse sidor om grönremsan kommer det att finnas gångbanor samt enkelriktade
körbanor. Längs med hela parkgatan kan parkering ske på längsgående
parkeringsplatser inom kvartersmark.
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Principsektion över parkgatan med trädallé som kopplar Dalbyvägen visuellt till parken i norr och
Solhällans koloniområde. Illustration: Tekniska förvaltningen

Neptunigatan, Malmö. Exempel på gata med tre trädplanteringar som delar körfälten samt öppen
dagvattenhantering. Foto: Julia Boström.
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Kollektivtrafik
Inga förändringar föreslås i kollektivtrafiken. Busshållplatsen intill Dalbyvägen
får ett utökat underlag samt blir mer lättillgänglig från norr till följd av den nya
parkgatan.

Gång-, cykel- och motortrafik

Invid eller i allmänna gatusträckningar finns gångbanor; på vissa sträckor ligger
dessa inom parkmark. Utformning av kvarteren inbjuder till passage på
förgårdsmarken längs med fasaderna, men marken utgörs formellt av
kvartersmark.
Gångfartsområde föreslås vid tre olika platser. En i väster som sammanbinder
koloniområdet, en i öster vid den allmänna parkens början och en i mitten av
området där ett flertal gator möts. Syftet med dessa är att hålla nere
hastigheterna i motortrafiken och att bidra till en sekvens av gaturum.

Centralt i området planeras en gång- och cykelbana i öst-västlig riktning - från
Sandbyvägen till Fritjofs väg. Ytterligare en gång- och cykelbana planeras i
nordsydlig riktning - från Hjalmar Gullbergs väg ner till planområdets östra del. I
övrigt kommer cykling inom planområdet att ske i blandtrafik. Utformningen av
detaljplanen uppmuntrar till motortrafik i låga hastigheter (30 km/h) samt vid
gångfartsområdena endast i gångfart.

Parkeringsnorm och parkering
Parkering föreslås ske dels som markparkering inom kvarteren, dels i
längsgående parkeringar utmed gatorna. Underjordiskt garage planeras i den
nordvästra delen av planområdet för att försörja flerbostadshusen. Detaljplanen
möjliggör även underjordiskt garage för planerat vårdboende.
Trafik- och parkeringsutredning uppskattar behovet för bostäder till 171
bilparkeringsplatser och för vårdboendet till 20 bilparkeringsplatser. Denna
beräkning förutsätter, i enlighet med kommunens parkeringsnorm, att
åtgärdspaket med bilpool genomförs.

En uppskattning av parkeringsbehovet för cykel har inte gjorts i utredningen
men med samma andel kvm BTA uppskattas detta till 710
cykelparkeringsplatser för bostäder respektive 33 för vårdboendet.
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För områdena öster om parkgatan uppskattas parkeringsbehovet för
flerbostadshusen vara ca 123 bilparkeringsplatser respektive 410
cykelparkeringsplatser. Dessa kommer huvudsakligen att vara belägna i källare.
Radhusen uppskattas ha ett behov på ca 39 bilparkeringsplatser inom den egna
tomten.

Teknisk försörjning

Geoteknik, grundläggning
Grundläggningsförhållanden är goda då den naturligt lagrade jorden främst
består av lermorän. Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med
platta på mark alternativt med borrplintar. Aktuell grundläggningen utreds
vidare inom bygglovsskedet.

Värme, el, tele och bredband

Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för värme, el, tele och
bredband. Befintliga fjärrvärmeledningar finns inom eller intill planområdet.
Ytterligare ledningar kan placeras i nya gator.

Utrymme för befintliga och eventuellt kommande ledningar i nordost säkras
med planbestämmelse ”u-område”. Befintlig nätstation inom området kvarstår.
Byggrätt för denna samt ytterligare nätstation i områdets mitt säkerställs på
plankartan med bestämmelsen ”E”.

Vatten och spillvatten

Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för vatten- och
spillvattenhantering.

Dagvatten

Området ligger inom verksamhetsområdet för VA. VA-Syd ansvarar för att ta
hand om dagvattnet. Förslag till dagvattenhantering är dels inom befintligt dike
samt två nya diken som utnyttjas för transport, rening och fördröjning av
dagvatten, dels genom att dagvatten från planområdet leds till en öppen
dagvattendamm för rening av dagvatten. Då området sluttar mot sydväst
placeras dagvattendammen i parkområdet i den sydvästra delen av planområdet
intill Dalbyvägen. För ytterligare rening och fördröjning kan lokala
dagvattenlösningar anläggas, till exempel genomsläpplig beläggning, träd i
skelettjord, krossmagasin, stenkista, växtbäddar.
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Följande ambitioner gäller för dagvattenhanteringen:
-

Dagvattensystemet ska utformas som en integrerad del av parkmiljön.
Höjdsättningen ska sträva efter att följa den befintliga topografin.
Andelen helt täta ytor på kvartersmark ska minimeras för att minska
ytvattenavrinningen.
Dagvattnet ska i första hand fördröjas och ledas via dagvattenstråk och
dammar inom planområdets södra parkmark.

Då stor del av kvartersmarken bebyggs ställs större krav på infiltration på
obebyggda ytor. Olika tekniska lösningar kan bidra till ett ökat, lokalt
omhändertagande samt fördröjning av dagvatten och skyfall. För att hantera risk
för utsläpp från farligt gods ska det finnas ett uppsamlingsdike mellan
Dalbyvägens körbana och dagvattendammarna.

Jaktgatan, Hjorthagen i Stockholm är ett exempel på gata med trädplantering som fördröjer
dagvatten och som har parkkvaliteter. Foto: AJ Landskap, används med tillåtelse.
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Illustrativ sektion som visar den tekniska lösningen för Jaktgatan, se bild ovan. Bild: AJ Landskap,
används med tillåtelse.

Lökrännan är ett av flera sätt att omhänderta och fördröja dagvatten lokalt. Foto Åsa Nyberg.
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Renhållning
Sopsortering och källsortering är föreslagen att lösas med miljöhus på
kvartersmark.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods

Husen är indragna 40 meter från Dalbyvägen för att klara det riskavstånd som
gäller beträffande farligt gods utan att behöva använda några riskreducerande
åtgärder. För att överbrygga avståndet mellan bebyggelse och gaturum och göra
mesta möjliga av södersidan medges sekundära byggnader såsom växthus i en
zon närmare Dalbyvägen.

Buller

Trafikbuller från Dalbyvägen kan hanteras genom att tillkommande bostäder
primärt utformas med tyst sida eller att de är mindre än 35 kvm. Tysta
uteplatser ska finnas. Att kvaliteten på bostäderna avseende tystnad
upprätthålls regleras på plankartan genom bestämmelsen ”m”. Kravet på
uteplatser kan lösas genom gemensamma uteplatser på innegårdarna där
kraven Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA uppfylls.

Låga bullerskärmar nära Dalbyvägen kan minska däckljud. Om högre skärmar
visar sig nödvändiga är genomsiktlighet av intresse för del av sträckan.

Luft

Planförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt.

Markradon

Mark inom planområdet klassificeras som lågradonmark, markradon påverkar
därför inte planförslaget.

Översvämning och skyfall

Inför granskning av planförslaget ska en skyfallsanalys tas fram för att utreda
åtgärder som måste vidtas för att undvika skador på bebyggelse och säkra
framkomlighet i gatunätet.

Räddning

Området ligger inom normal insatstid, vilket är under 10 minuter.
Uppställningsplatser för räddningstjänsten finns i form av lokalgatan och
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kvartersgator så att avståndet till byggnadernas angreppspunkter (entréer)
understiger 50 meter. Utrymning för flerbostadshusen planeras att kunna ske
utan räddningstjänstens medverkan genom trapphus i utförande Tr2.
Brandvattenförsörjning behöver anordnas inom området. Brandposter ska
placeras så att avstånd mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil
understiger 75 meter. Tillgången till brandvatten ska vara säkerställd senast i
byggskedet.

Administrativa bestämmelser

Kolonistuga, växthus och skärmtak inom koloniområdet är bygglovsbefriade.

Avvägning mellan motstående intressen

Planen medger byggande av nya bostäder inom Lunds tätort vilket är ett
angeläget allmänt intresse. Ett genomförande av planen förutsätter nya
väganslutningar och gator för att möjliggöra angöring av cykel- och biltrafik.
Huvuddelen av marken som övergår till kvartersmark är åkermark som inte
ansluter till större jordbruksmark. Det allmänna intresset av nya bostäder
genom förtätning och av säkerställande av befintligt koloniområde bedöms
överväga intresset av att befintlig åkermark bevaras.

Ett genomförande av planen förutsätter att diket med biotopskydd delvis
kulverteras för att möjliggöra nya gator. Denna påverkan kompenseras genom
breddning av diket samt att meandring möjliggörs, därmed tillskapas även
större rekreativa värden. Det allmänna intresset av bostäder bedöms även
överväga intresset av att diket bevaras opåverkat. Biotopskyddad trädallé på
Fritjofs väg påverkas inte av planförslaget.

Intresset av att bygga nya bostäder med tillhörande gator, respektive av att
bevara ett sammanhängande koloniområde, har hanterats genom att
huvuddelen av tillkommande biltrafik sker österifrån via Sandbyvägen. För att
koppla bostadsområdet till omgivande bebyggelse, minska barriäreffekter och
minimera avstånd finns även en sekundär, småskalig koppling för biltrafik
västerut till Fritjofs väg.

Genom att den tillkommande bebyggelsen anpassas efter det befintliga
koloniområdet vad gäller placering av gator och typ av bebyggelse så kan
koloniområdet bestå. Koloniområdet ger ekosystemtjänster och sociala värden.
Även närboende kan ta del av koloniområdets rekreativa miljö. Närhet och
tillgång till koloniområdet bedöms kompensera de något begränsade allmänna
parkytorna som detaljplanen medger.
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Solhällans koloniområde säkerställs formellt som koloniområde. Detta innebär
en ökad trygghet och långsiktighet för den enskilde kolonisten, eftersom
koloniområdet är kommunens mark som upplåts med arrende till kolonister.
Vid ett genomförande av detaljplanen bedöms avvägningarna inte leda till
olägenhet, enligt vad som avses i 2 kap 9 § PBL.
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen 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

Kommunen är huvudman för allmän plats och för koloniområdet. Framtida
fastighetsägare är huvudman för respektive kvartersmark. Kraftringen är
huvudman för mark avsedd för transformatorstationer.

Ändrad lovplikt

Inga villkor för startbesked eller lov föreligger. Kolonistuga, växthus och
skärmtak inom användningen kolonilotter är bygglovsbefriade, men kontakt
med kommunen rekommenderas då åtgärden kan vara anmälningspliktig.

Avtal

En preliminär markanvisning lämnades 2014 till Lunds kommuns fastighets AB
(LKF) och Paulssons fastigheter. Under 2018 formaliserades och definierades
LKF:s markanvisning ytterligare i läge och omfattning, genom upprättande av
markanvisningsavtal. Kommunens avsikt är att genomföra motsvarande,
förtydligad markanvisning med Paulssons.
Sannolikt kommer det bli aktuellt att genomföra ytterligare markanvisning till
en tredje exploatör. Detta kan komma att ske efter det att detaljplanen har
vunnit kraft.

Marköverlåtelser kommer att regleras i köpekontrakt. Tillträde för exploatörer
bedöms kunna ske när allmänna anläggningar, såsom gator och ledningar, har
byggts ut i tillräcklig omfattning.
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Inlösen av mark för allmän plats kommer att regleras i köpekontrakt i samband
med att kommunen säljer byggrätter till LKF eller i separat överenskommelse
om fastighetsreglering.

Tillståndsprövning och dispenser

Dispens för påverkan på biotopskyddat dike söks lämpligen i granskningsskedet.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Kommunen bygger ut och bekostar de allmänna anläggningarna inom detaljplanen.
Planförslaget innebär sammanfattningsvis att följande allmänna anläggningar
nyanläggs:
•

•
•
•
•
•

Lokalgator och gångfartsområden som försörjer den nya
bebyggelsen och ansluter till Sandbyvägen och Fritjofs väg.
Cykelbana i öst-västlig riktning genom området, längs ny lokalgata
och park, samt i nord-sydlig riktning från ny lokalgata till Hjalmar
Gullbergs gata.
Gångbanor utmed nya lokalgator.
Parkgatans del inom allmän plats
Park centralt i området.
Parkstråk i väster och söder med fördröjningsmagasin för dagvatten.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma
tekniska anläggningar som inte är kommunala
Inom delar av kvartersmarken utgår planförslaget från att kvartersgator byggs
ut. För utbyggnad och finansiering av kvartersgator ansvarar exploatören. För
drift och underhåll av gator och tillhörande anordningar ansvarar blivande
fastighetsägare. För den lägre bebyggelsen i väster, kommer, beroende på val av
upplåtelseform för bostäderna, det förvaltningsmässiga behovet se olika ut. Vid
byggnation av äganderätter kan det bli aktuellt med bildande av
gemensamhetsanläggning. Kommunen har inget ansvar för utbyggnad eller drift
och underhåll av dessa kvartersgator.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av
arkeologi, grundläggning och marksanering m.m.

Vid försäljning av exploaterbar mark ansvarar Lunds kommun för kostnader för
avhjälpande av eventuella föroreningar och arkeologiska undersökningar. Lunds
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kommun bekostar flytt av befintliga ledningar som måste ske till följd av
genomförandet av detaljplanen. Ledningar som inte kan ligga kvar i
kvartersmark med servitut- eller ledningsrätt kommer flyttas till allmän plats.

Kommunens kostnader för genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna
täckas av intäkter från försäljning av byggrätter inom kvartersmark.

Inlösen, ersättning

För genomförandet av detaljplanen har två kolonilotter redan förvärvats av
kommunen. Genomförandet bedöms utifrån detaljplanens gränser för de olika
användningsområdena inte föranleda något ytterligare förvärvsbehov av
kolonilotter.

Tre koloniträdgårdar kan få något förändrade ytor. Anledningen är den
norrgående cykelvägen som på grund av markens terräng, anläggning och drift
kan komma att påverka trädgårdarnas östra gräns och vegetation.
Den ena arrendatorn har muntligen erbjudits ytterligare mark norrut, medan
den andre – om behov uppstår – muntligen har varit beredd att avstå från en
mindre del av sin lott längst i öster. Med den tredje har ännu ingen dialog
kommit till stånd. Fortsatt dialog i frågan kommer att hållas mellan parterna.
Innan detaljplanens gränser slutligen fastställs går det dock inte utesluta att
ytterligare mark inom koloniområdet kan komma att bli berörd.

Utdrag ur plankartans nordöstra del med förprojektering till gångbana inlagd. Åtgärder har vidtagits
för att minimera intrånget på kolonilotterna; del av kolonilotter som lär tas i anspråk redovisas i
ovanstående figur med rött, lila och rosa. Fortsatt dialog för att hitta bästa lösning kommer att ske
under det fortsatta planarebetet.
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Den nordsydliga gång- och cykelvägen förläggs till övervägande del inom LKF:s mark, men med
hänsyn till terräng, anläggning och drift kan ett visst intrång på kolonierna längst i öster komma att
bli nödvändigt. Som en följd av lösningen kommer en del större träd på LKF:s mark (övre bild), som
idag upplevs skugga koloniträdgårdarna, att fällas.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Allmänt
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna Solhällan 2,3
och Mårtens Fälad 1:15 framgår av tabell och karta nedan.
Fastighetsbildning
Till största del ligger allmän plats enligt planförslaget redan inom den
kommunägda allmänna fastigheten Mårtens Fälad 1:15. För att nå
överensstämmelse mellan allmän plats och fastighetsindelningen ska en
markremsa från Solhällan 2 överföras genom fastighetsreglering till Mårtens
Fälad 1:15, se fig. a på kartskissen.

Till bostadsfastigheten Solhällan 2 överförs mark för bostadsändamål från
Mårtens Fälad 1:15, se fig. 1 och 4 på kartskissen. All mark inom kvarteret B bör
samlas i en fastighet. Det sker genom att fastigheten B utgörande
bostadsändamål bildas genom avstyckning från Solhällan 2 samt att mark förs
över genom fastighetsreglering från Mårtens Fälad 1:15, se fig. B och 2 på
kartskissen.
I direkt anslutning till planförslaget gäller i öster detaljplan akt 1281K-P33
antagen 2011-04-14 för Solhällan 2 och ett mindre område av Mårtens Fälad
1:15 (fig. 3). Det berörda området har inte genomförts varför planenlighet inte
har uppnåtts för den delen. Syftet med den gällande detaljplanen är att området
ska genom fastighetsreglering frångå Mårtens Fälad 1:15 och tillföras
bostadsfastigheten Solhällan 3 (ägs av Brf Thulepark 1 i Lund), se fig. 3 på
kartskissen.
Fastighetsreglering avseende fig. 1-4 sker lämpligen genom frivilliga
överenskommelser mellan berörda fastighetsägare. Det är lämpligt att
fastighetsägarna till Solhällan 2 (Brf Thulepark 1 i Lund), Solhällan 3 (LKF AB)
och Mårtens Fälad 1:15 (Lunds kommun) upprättar ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering för fig. 1-4 före antagandet av
planförslaget. I överenskommelsen regleras även ersättning för
regleringsområdet. Det är lämpligt att fastighetsägarna kommer överens om
ersättningen före antagandet av detaljplaneförslaget. Ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering inlämnas av fastighetsägarna till
lantmäterimyndigheten i Lund.
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Fastighetskonsekvenskarta. Bild: Julia Boström

Nya fastigheter som bildas kvartersvis genom avstyckning är enligt
fastighetskonsekvenskartan markerad som A-F.

När detaljplanen har genomförts genom fastighetsreglering och avstyckning,
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya
fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se nedan. Ytterligare
avstyckning kan därutöver komma att ske för att dela upp varje kvarter i
lämpliga fastigheter för bostads- och odlingsändamål.
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Fastighet

Erhåller mark Från fastighet

Solhällan 2

fig. 1

Mårtens Fälad 1:15 Bostad

fig. 4

Mårtens Fälad 1:15 Bostad

Solhällan 3

fig. 3

Ändamål

Solhällan 2

allmän platsmark

fig. b

Solhällan 2

allmän platsmark

B

C-F

Ändamål

fig. a

Mårtens Fälad 1:15 allmän platsmark

fig. b

Mårtens Fälad 1:15 allmän platsmark

fig. B

B

Bostad

Mårtens Fälad 1:15 Bostad

Mårtens Fälad 1:15 fig. a

A

Avstår mark Till fastighet

fig. A

Mårtens Fälad 1:15 Bostad

fig. B

Solhällan 2

fig. 2

Mårtens Fälad 1:15 Bostad

fig. C-F

Mårtens Fälad 1:15 Odling

fig. 2

B

Bostad

fig. 3

Solhällan 3

Bostad

fig. 4

Solhällan 2

Bostad

fig. A

A

Bostad

fig. C-F

C-F

Odling

Bostad

Förslag på fastighetsreglering och avstyckning utifrån planförslagets gestaltning. Berörda fastigheter
kommer att genomgå förändringar och nya fastigheter bildas.

Rättigheter
Gemensamhetsanläggningen Mårtens Fälad ga:4 omfattar väg, vilka
bostadsfastigheterna Solhällan 2, 3 och 4 har del i. Gemensamhetsanläggningen
är förlagd direkt nordost om planområdet. Sker en förändring av användning
inom Mårtens Fälad ga:4 för delägande fastighet Solhällan 2 på grund av att ny
allmän gata förläggs direkt söder om fastigheten och att den ordnar infart söder
om fastigheten samt att den ej längre nyttjar den gemensamma vägen i samma
utsträckning som idag, kan andelstalet för Solhällan 2 justeras och anpassas till
den förändrade användningen. Detta sker genom att ägarna av deltagande
fastigheter upprättar och inlämnar en överenskommelse enligt 43 §
anläggningslagen till lantmäterimyndigheten för godkännande. Alternativt kan
andelstalet ändras i samband med omprövning av Mårtens Fälad ga:4. Ansökan
om anläggningsförrättning inlämnas av berörda fastighetsägare.
Rätt att uppföra nätstation inom område betecknat ”E” kan upplåtas med
ledningsrätt alternativt kan fastighet utgörande område ”E” bildas genom
avstyckning för transformatorsändamål. Rätt att lägga ner allmänna
underjordiska ledningar inom planområdet betecknat ”u” kan säkerställas med
upplåtelse av ledningsrätt. Ledningshavare ansöker om ledningsförrättning
alternativt avstyckning. Ägaren av belastad fastighet kan ansöka om
ledningsförrättning. De eventuella avtalsrättigheter som berör
fastighetsregleringen, kan förordnas att fortsätta att gälla i överfört område.
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Rättighet

Ändamål

Rättighetshavare/Delägare Belastad fastighet

Fastighetsrättsliga konsekvenser

10/4420.1

Elledning

Ljusåret 3

Berör fastighetsregleringen rättigheten

Solhällan 2

kan fastighetsägaren yrka om att
rättigheten ska förordnas att fortsätta
att gälla i överfört område.
1281K-21200.1

Utrymme

Mårtens Fälad ga:4 Väg

Mårtens Fälad ga:4

Mårtens Fälad 1:15

När fig. 3 har överförts till Solhällan 3
belastar gemensamhetsanläggningen
anläggningen Solhällan 3 istället för
Mårtens Fälad 1:15

Solhällan 2-4

Mårtens Fälad 1:15

Om någon delägande fastighet
minskar/ökar användningen av vägen
kan andelstalet för berörd fastighet
ändras genom överenskommelse
enligt 43 § anläggningslagen

Aktuella rättigheter och konsekvenser för dessa utifrån planförslagets innehåll.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i Lund
ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Solhällan 2 och fastigheten B (LKF AB)
Fastigheten erhåller mark från Mårtens Fälad 1:15 för bostadsändamål och
avstår mark till Mårtens Fälad 1:15 för allmänt parkmarksändamål. Markbytet
medför en kostnad för fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansöker om
lantmäteriförrättning vilket medför en förrättningskostnad. Fastighetsägare
eller ledningshavare ansöker om ledningsförrättning avseende upplåtelse av
ledningsrätt för transformatorstation och allmänna underjordiska ledningar
inom område betecknat ”E” och ”u” enligt detaljplaneförslaget. Det är lämpligt
att ledningshavare och fastighetsägaren kommer överens om ersättning för
ledningsrätten. Ersättning utgår till fastighetsägaren som betalas av
ledningshavaren. En ledningsförrättning medför en förrättningskostnad.

Solhällan 3 (Brf Thulepark 1 i Lund)
Fastigheten erhåller mark i väster från Mårtens Fälad 1:15 för bostadsändamål
vilket medför en ersättning som ska utgå till ägaren av Mårtens Fälad 1:15.
Överenskommelse härför sker lämpligen mellan ägarna av Solhällan 3 och
Mårtens Fälad 1:15. Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket
medför en förrättningskostnad.

Mårtens Fälad 1:15
Fastighetsägaren får en vinst av försäljning av fastigheterna A, C-F. Avstyckning
från fastigheten för bildande av A, C-F medför förrättningskostnader vilket
fastighetsägaren betalar för. Fastighetsägaren kan ansöka om upplåtelse av
ledningsrätt för transformatorstation inom område betecknat ”E” på
planförslaget. Ersättning utgår till ägaren av fastighet B som belastas av
ledningsrätten. Överenskommelse härom sker lämpligen mellan ledningshavare
och berörd fastighetsägare. Ledningshavaren betalar förrättningskostnaden.
Ledningshavare
Ledningshavarna ansöker om upplåtelse av ledningsrätt för
transformatorstation och för allmänna underjordiska ledningar inom område
betecknat ”E” och ”u” på planförslaget. Ersättning utgår till belastad fastighet
Solhällan 2 för belastning av ledningsrätten. Överenskommelse härom sker
lämpligen mellan ledningshavare och berörd fastighetsägare. Ledningshavaren
betalar förrättningskostnaden.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
Detaljplanen hanterar främst de motstående intressen som finns mellan det
allmänna intresset att möjliggöra för nya bostäder respektive det allmänna
intresset att inte påverka åkermark, dike eller koloniområde.
Åkermarken inom planområdet är omgiven av bebyggelse och vägar; är i
översiktsplan planlagd som blandad stad samt saknar anslutning till större
sammanhängande åkermark.

Diket som finns inom planområdet behöver delvis kulverteras för att möjliggöra
nya gator; påverkan kompenseras genom breddning och fördjupning av diket för
att omhänderta dagvatten, möjliggöra meandring av vatten och för att skapa
rekreativa kvaliteter i anslutning till allmän park.
Markanvändningen för koloniområdet säkerställs genom föreslagen detaljplan
vilket innebär en ökad trygghet och kontinuitet för den enskilde kolonisten.
Föreslagen bostadsbebyggelse kräver väganslutning och koppling till omgivande
bebyggelse vilken sker främst från öst via Sandbyvägen, men även med en
mindre ny gata från väst. Gatan, som går genom koloniområdet, har en
sträckning och skala som förhindrar höga hastigheter och minskar risken för
genomfartstrafik.
Förtätning av staden är en central strategi i gällande (2010) respektive ny
(2018) översiktsplan. Kommunens befolkning väntas fortsätta att öka och
därmed ökar efterfrågan på nya bostäder. Planområdet har ett strategiskt läge
med närhet till förskola, skola, grönstruktur och kollektivtrafik och är därför en
plats väl lämpad för förtätning.

Projektet ger ett tillskott på bostäder, vilket är ett allmänt intresse och mål i
både gällande och ny översiktsplan. Planen kan innebära konsekvenser för
boende inom och i anslutning till området samt för kolonister genom att det
förändrar närmiljön avseende stadsbild och trafik. Stadsbyggnadskontorets
samlade avvägning är att det allmänna intresset av ett tillskott på cirka 420-480
bostäder väger tyngre än dels intresset av att bevara åkermarken, diket samt
koloniområdet opåverkat, dels de eventuella konsekvenser som förtätningen
kan innebära för boende och kolonister i närområdet.
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Konsekvenser för fysisk miljö
Riksintressen
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan.

Skyddade områden

Diket har biotopskydd; de åtgärder på diket som planförslaget medför ska därför
kompenseras. Trädallén på Fritjofs väg har biotopskydd, men påverkas inte av
planförslaget.

Stads- och landskapsbild

Förtätningen innebär att odlingsmark, gräsytor och grönytor övergår till
blandad bostadsbebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen kommer att vara synlig
från det låglänta landskapet söder och sydväst om planområdet, därmed
påverkas både landskaps- och stadsbild.
Koloniområdet, diket och grönytorna längs gaturummet står för den
övervägande andelen grönska och större träd inom planområdet. Eftersom
planförslagets utgångspunkt är att dessa ytor huvudsakligen bibehålls och
utvecklas uppnås en stadsbild med stor andel gröna inslag som trädgårdar,
trädplanteringar och parkmark.

Skuggstudie

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats, särskilt utifrån påverkan
på den centrala, öppna grönytan. Delen som ligger inom koloniområdet har goda
solförhållanden medan den centrala parkytan påverkas av skuggning.
Skuggningen av parken bedöms som en rimlig konsekvens, eftersom den inte
skuggar andra bostäder och viss skuggpåverkan är ofrånkomlig vid
nybyggnation. Parken bedöms, trots delvis skuggning under vissa tider, ha
tillräckliga kvaliteter för vistelse och rekreation.
För att jämföra skuggpåverkan har olika höjder på punkthusen i den centrala
delen av planområdet undersökts. Studierna visar att skillnaden mellan
skuggpåverkan utifrån olika kombinationer (mellan fem till sju våningar) är
liten. Samrådsförslaget redovisar tre punkthus, alla med sju våningar. Det västra
huset har störst skuggpåverkan på parken och det östra minst.
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Punkthus i sju våningar vårdagjämning 21 mars överst och sommarsolstånd 21 juni nederst.
Klockslagen 10, 12 och 16 redovisas från vänster till höger. Visualisering: Ayham Sanjkdar.

Grönstruktur och offentliga rum
Koloniområdet är under sommarmånaderna öppet för allmänheten. De nya
bostäderna kommer att leda till ett ökat besöksantal i koloniområdet och de
tillkommande odlingslotterna kommer att öka antalet kolonister.

Grönstrukturen kommer att glesas ut och förnyas av om- och utbyggnad av dike
och dagvattendammar. I jämförelse med dagens åkermark ökar grönstrukturens
variation genom tillkommande gårdar och privata trädgårdar.

Föreslagna parkytor och platsbildningar är tillsammans med den trädplanterade
allén nya offentliga rum för boende inom området och för närboende. Nya gångoch cykelbanor förbättrar kopplingar mellan områden och har rekreativa
kvaliteter eftersom de är integrerade i parkmiljön.

Biologisk mångfald

Den biologiska potentialen kopplad till areell storlek ser inga gränser mellan
allmän plats och kvartersmark. Därför finns goda förutsättningar att behålla och
utveckla den biologiska mångfalden vid ett genomförande av detaljplanen.
Ett mindre avsnitt av diket behöver kulverteras. Diket ska breddas och få ett
större djup, vilket bedöms kompensera för denna kulvertering, öka den
biologiska mångfalden samt dessutom ge ett rekreativt och pedagogiskt tillskott
för både park- och bostadsmiljöer.
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Trädplanteringar i parkgatan och på kvartersmarken kommer på sikt att skapa
en länk mellan Dalbyvägen och närparken inom området Solhällan.

Trafik och gator

Den trafikökning som planförslaget genererar hänvisas i första hand till
Sandbyvägen och innebär en ökning som bedöms rimlig med hänsyn till gatans
standard. Anslutningen kommer att kräva ombyggnad av körbanan för att skapa
ett separat vänstersvängande fält från söder samt även sänkt hastighet. Båda
dessa förändringar kan tillsammans med att bebyggelsen kommer närmare
gatan och att antalet människor som rör sig i området ökar, bidra till en
gatumiljö som upplevs mer urban och därmed tryggare.
Planförslagets uppbyggnad begränsar trafikökningen på Fritjofs väg jämfört
med planprogrammet. Likafullt finns anledning att i det fortsatta planarbetet
göra kompletterande trafikräkning på denna gata.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Ökningen
av utsläpp från motorfordon, vilka kan kopplas till utbyggnaden bedöms inte
förändra nivåerna för omgivningar märkbart.

Vattenkvalitet

Dagvattenutredningen visar att föroreningsmängderna för samtliga ämnen ökar
efter en exploatering och att åtgärder behöver vidtas. Förslag på
dagvattenlösningar för att både rena och fördröja dagvatten inom planområdet
är diken och en öppen dagvattendamm. Eftersom dessa åtgärder dock inte renar
dagvattnet i den utsträckning som motsvarar nivåerna innan exploatering, så
krävs ytterligare lokala dagvattenlösningar för att det ska finnas möjlighet att
uppnå MKN i Höje å. Exempel på fler lösningar som kan bidra till detta är
genomsläppliga beläggningar eller träd i skelettjord. Detta kommer att utvecklas
inom ramen för det fortsatta planarbetet.

Dagvatten

Den planerade exploateringen medför att delar av de befintliga grönområdena
och åkermarken ska omvandlas till kvartersmark, vilket innebär ökad andel
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hårdgjorda ytor i form av tak, parkeringar och gator. Lunds kommuns
fördröjningskrav innebär att dagvatten ska fördröjas inom planområdet, vilket
görs i diken och dammar.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker

Avståndet mellan mark avsedd för stadigvarande vistelse (B Bostäder) och
körbana uppgår till minst 40 meter, men korsmark möjliggör för
komplementbyggnader exempelvis växthus, förråd, garage eller miljöhus. Inom
användningsområdet ”E” finns zon inom vilket brandfarligt material inte får
finnas.

Buller

Ekvivalenta och maximala ljudniver inom planområdet enligt trafikbullerutredning 2019-06-11.

En trafikbullerutredning bekräftar, att generellt för området beräknas
bullernivåerna bli låga, men för att uppfylla de krav som anges i
trafikbullerförordningen måste bostäder utmed Sandbyvägen och Dalbyvägen
utformas genomgående med minst hälften av rummen mot sida som uppfyller
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Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA. Alternativet är små lägenheter (under 35 kvm), då
kraven för små lägenheter är lägre (Leq 65 dBA) och uppfylls vid alla fasader och
samtliga våningsplan.

Förorenad mark

Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder inte krävs.

Skyfall och översvämning

Vid ett skyfall flödar vattnet mot sydväst. Diket, dagvattendammen och den
trädplanterade gatan fördröjer regnvattnet. Genom höjdsättning kan den
trädplanterade gatan bidra till att förhindra vattenmassor från att forsa genom
koloniområdet eller till bostäderna. De planskilda gång- och cykeltunnlarna
kommer sannolikt att bli mottagare för vatten vid skyfall. Inför granskning ska
en skyfallsanalys tas fram för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för
att hantera regnvatten från skyfall. De konsekvenser som skyfall medför ska
bedömas.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen. Ärendet berör barn eftersom det
påverkar den befintliga lekmiljön Solhällans bollplan och då det innebär
tillskapande av nya livsmiljöer för barn.
Planförslaget innebär bostadsbebyggelse som tar hänsyn till barns mobilitet och
behov av olika typer av lek- och vistelseytor. De allmänna parkytorna ökar inom
planområdet, så på så sätt blir området mer tillgängligt för barn – även från
kringliggande områden. Inom kvartersytor finns behov av och utrymme för
lekplats för barn. Särskild dialog har inte förts med barn, då det inte har
bedömts vara aktuellt.

Service

Planförslaget bedöms inte innebära påverkan på behov av service inom
närområdet.

Tillgänglighet och trygghet

Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i
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detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.

Genom att bostadsbebyggelsen placeras så nära Dalbyvägen som möjligt bedöms
upplevelsen av trygghet vid busshållplatsen samt vid huvudcykelstråket mellan
stadskärnan och Linero att öka.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
2019-08-28

Ole Kasimir
planchef

Åsa Nyberg

Julia Boström

planarkitekt

planarkitekt
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-22

§ 138
Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15
m.fl. (Solhällan). Samråd
Dnr BN 2019/0273

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480
bostäder inklusive vårdboende intill Dalbyvägen och Sandbyvägen
samt att säkerställa markanvändningen för det befintliga
koloniområdet Solhällan. Trädgårdsstadens karaktär ska prägla
områdets utformning. Planen medger radhus, parhus,
fribyggarradhus och lägenheter, vilket syftar till att ge en blandning
av bostadsformer och upplåtelseformer. Detaljplaneprocessen följer
plan- och bygglagen SFS 2010:900. Standardförfarande tillämpas. Vid
ett genomförande av detaljplanen bedöms avvägningarna inte leda
till olägenhet, enligt vad som avses i 2 kap 9 § PBL.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att detaljplan för
del av Mårtens fälad 1:15 m. fl. skickas ut för samråd.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser 2019-08-09
Illustration 2019-08-09
Planbeskrivning 2019-08-09
Byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2017-11-16

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Klas
Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C) Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD),
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg.
Att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att innan samrådsförslaget går
ut på remiss omarbeta de tre husen i den NV delen av planområdet i
enlighet med 7 våningsalternativet.
Ann Schlyter (V) yrkar, med instämmande av Axel Hallberg
(MP) återremiss till stadsbyggnadskontoret med uppdrag att
omarbeta förslaget så att vägen genom koloniträdgårdarna till
Fritjofs väg ska utgå ur detaljplanen.
Christoffer Karlsson (L) yrkar avslag till återremissyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-22

Beslutsgång
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot avslag till
detta och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
återremissyrkandet. Byggnadsnämnden har därmed beslutat att
bifalla stadsbyggnadskontorets förslag. Därefter beslutar
byggnadsnämnden att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

skicka ut detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m. fl., i Lund,
Lunds kommun för samråd och
uppdra åt stadsbyggnadskontoret att innan samrådsförslaget
går ut på remiss omarbeta de tre husen i den NV delen av
planområdet i enlighet med 7 våningsalternativet.

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet och ger in skriftlig
reservation (se protokollsbilaga § 138.01).
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-22

BN 2018/0539

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-08-22 klockan
17.00–19.45

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande, ersätts av Börje Hed (FNL) som
ordförande och av Lena Gustafsson (M) som ledamot under §136
Börje Hed (FNL), vice ordf, tjänstgör som ordförande för Klas
Svanberg (M) under § 136
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Gustafsson (M), tjänstgör som ledamot för Klas Svanberg
(M) under § 136
Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 130-150
Ola Christiansson (S), tjänstgör för Daniel Fatemi (S) §§ 130-150

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L), närvarande §§ 136-150, kl. 18:0019:45
Axel Nordberg (L)
Ann Tångmark (FNL)
Helmut Moser (V)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Malin Sjögren, t.f. stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Daniel Wasden, planarkitekt
Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Anna Vroland, administrativ chef
Petter Eiring, bygglovschef
Maria Milton, biträdande planchef
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt
Charlotte Hägg Reader, arkitekt
Julia Boström, planarkitekt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-22

BN 2018/0539

Justerare

Axel Hallberg (MP)

Paragrafer

§ 130–135, 137-150

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2019-08-28 kl. 11:00

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Axel Hallberg (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Paragrafer

§ 130–135, 137-150

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

2019-09-23

Utdragsbestyrkande

BN PROTOKOLLSBILAGA § 138.01

Reservation. Byggnadsnämndens möte 2019-08-22
Ärende 19. Detaljplan för Mårtens Fälad 1:15 (Solhällan) - Samråd
Byggnadsnämndens beslut innebär att detaljplanen för Mårtens Fälad 1:15 går ut på
samråd. Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig infarten från Fritiofs väg, som delar upp
dagens koloniområde i två delar.
Våra två partier yrkade att återremittera detaljplanen med uppdrag att infarten från Fritiofs
väg ska utgå ur planen. Detta för att koloniområden ska förbli intakt.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Axel Hallberg (MP)
ledamot i byggnadsnämnden

Ann Schlyter (V)
ledamot i byggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse

Planavdelningen

2019-08-09

1 (3)
Diarienummer

BN 2019/0273

Åsa Nyberg

Byggnadsnämnden

046-359 44 63
asa.nilssonnyberg@lund.se

Samråd för del av Mårtens fälad 1:15 m.fl. i Lund
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480
bostäder inklusive vårdboende intill Dalbyvägen och Sandbyvägen
samt att säkerställa markanvändningen för det befintliga
koloniområdet Solhällan.
Trädgårdsstadens karaktär ska prägla områdets utformning. Planen
medger radhus, parhus, fribyggarradhus och lägenheter, vilket syftar
till att ge en blandning av bostadsformer och upplåtelseformer.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas. Vid ett genomförande av detaljplanen
bedöms avvägningarna inte leda till olägenhet, enligt vad som avses i
2 kap 9 § PBL.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att detaljplan för
del av Mårtens fälad 1:15 m. fl. skickas ut för samråd.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser 2019-08-09
Illustration 2019-08-09
Planbeskrivning 2019-08-09
Byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2017-11-16

Barnets bästa
Ärendet berör barn eftersom det påverkar den befintliga lekmiljön
Solhällans bollplan. När planförslagets tagits fram har hänsyn tagits
till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen.
Planförslaget innebär bostadsbebyggelse som tar hänsyn till barns
mobilitet och behov av olika typer av lek och vistelseytor. De
allmänna parkytorna ökar inom planområdet vilket ökar barns
tillgänglighet till området. Särskild dialog har inte förts med barn, då
det inte bedömts vara aktuellt.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-09

2 (3)
Diarienummer

BN 2019/0273

Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480
bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning, med utblick över
slättlandskapet söder om Lund. Aktuellt planförslag utgör ett
bostadsområde som vänder sig mot ett samlande offentligt rum, en
bred parkgata med trädallé och regnträdgård. Parkgatan sträcker sig
från Dalbyvägen och kollektivtrafiken i söder till det offentliga
parkrummet och koloniområdet i norr. Omhändertagande av
dagvatten ska bidra till kvaliteter i stadsrummet och utvecklas inom
både kvartersmark och allmän plats.
Inom kvartersmark för bostäder finns utrymme för såväl radhus,
parhus, fribyggarradhus som lägenheter, vilket syftar till att ge en
blandning av bostadsformer och upplåtelseformer.
Trädgårdsstadens karaktär ska prägla områdets utformning och
skapa en sammanhållen bostadsmiljö. Planförslaget innebär nya
väganslutningar från Sandbyvägen och från Fritjofs väg.
Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för
befintligt koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.
Detaljplanen hanterar främst de motstående intressen som finns
mellan det allmänna intresset att möjliggöra nya bostäder och det
allmänna intresset att inte bebygga jordbruksmark, bevara befintligt
dike och inte påverka koloniområdet negativt.
Åkermarken inom planområdet övergår till kvartersmark och gata.
Åkermarken saknar anslutning till större sammanhängande
jordbruksmark och är i översiktsplan planlagd som blandad stad.
Diket som finns inom planområdet behöver delvis kulverteras för att
möjliggöra nya gator. Denna påverkan kompenseras genom att diket
breddas, en ökad meandring medges och vattnet blir en del av den
nya parkmiljön.
Markanvändningen för koloniområdet säkerställs genom föreslagen
detaljplan, men planförslaget kräver att en ny gata från Fritjofs väg
går genom koloniområdet.
Förtätning av staden är en central strategi i gällande (2010)
respektive ny (2018) översiktsplan. Kommunens befolkning väntas
fortsätta att öka och därmed ökar efterfrågan på nya bostäder.
Stadsbyggnadskontorets samlade avvägning är att det allmänna
intresset av ett tillskott på cirka 420-480 bostäder samt utbyggnad
av vårdboende väger tyngre än dels intresset av att bevara åkermark,
dike samt koloniområdet opåverkat, dels de eventuella konsekvenser
som förtätningen kan innebära för boende i närområdet.

Tjänsteskrivelse
2019-08-09
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Diarienummer

BN 2019/0273
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas. Vid ett genomförande av detaljplanen
bedöms avvägningarna inte leda till olägenhet, enligt vad som avses i
2 kap 9 § PBL.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

skicka ut detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m. fl., i Lund,
Lunds kommun för samråd

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Åsa Nyberg
planarkitekt

Julia Boström
planarkitekt

Förvaltning/Nämnd
Gemensam administration

Tjänsteskrivelse
2019-10-15
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Zenita Bäck
046-3596451

Vård- och omsorgsnämnden

Zenita.back@lund.se

Förslag till avsiktsförklaring gällande nybyggnation
av boende enligt SoL, Mårtens fälad 1:15 m.m.
(Solhällan)
Dnr VOO2019/0403

Sammanfattning
Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av särskilt boende för äldre på Kv. Mårtens fälad 1:15 i
Lund och har lämnat förslag till avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen ska reglera parternas förhållande fram tills ett
samarbetsavtal mellan Lunds kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag





Avsiktsförklaring
Bilaga 1 BN plankarta 2019-08-09 med SÄBO
Prognos framtida behov av lägenheter i särskilt boende enligt
SoL. §54 2019-05-15
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-15

Barnets bästa
Ärendet avser avsiktsförklaring för boende enligt SoL och bedöms
inte påverka barn.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Ärendet avser avsiktsförklaring gällande nybyggnation av boende
enligt SoL vilket är positivt för äldre personer med
funktionsnedsättning.

Ärendet
Behov

Antalet äldre ökar enligt vård- och omsorgsnämndens prognos av
framtida behov av lägenheter i särskilt boende enligt SoL. Lunds
kommuns befolkningsprognos 2018 är grunden till förvaltningens
prognos av framtida behov av lägenheter i särskilt boende för äldre enligt
SoL. Vid bedömning av framtida behov av antal lägenheter i särskilt
boende har förvaltningen vägt in ytterligare faktorer som kommer att
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-15
påverka behovet. Behovet av nya lägenheter till och med 2031 är 239
stycken enligt den prognos som utgör planeringsunderlag för framtida
behov av lägenheter.

Bakgrund

Lund Kommuns Fastighets AB har fått en markanvisning för
uppförande av boende för äldre på Kv. Mårtens fälad 1:15 i Lund. Till
grund för projektet är detaljplanen som för närvarande är på
samråd, daterad 2019-08-19(bilaga 1).
Anledningen till avsiktsförklaringen är att reglera parternas
förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och
LKF överenskommes.

Förutsättningar

LKF ansvarar för planering och projektering i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av boende för
äldre. Projekteringen följer tillsvidare förutsättningarna i
funktionsprogrammet för Kv. Arkivet 3 (Brunnsgatan 13 och 15)
Avsiktsförklaringen gäller fram tills:
- När ett samarbetsavtal har avtalats och undertecknat av båda
parterna.
- När endera av parterna säger upp avtalet.
I de fall ett samarbetsavtal inte överenskommes och inget avtalas ska
kommunen stå för 50% av de upplupna kostnaderna för
programhandlingsprojektering av boende för äldre Solhällan.
För att kunna möta de prognostiserade ökande behoven föreslår
därför vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och
omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) avseende särskilt boende inom
Kv. Mårtens fälad 1:15 i Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut
att

vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB
(LKF) avseende särskilt boende inom Kv. Mårtens fälad
1:15 i Lund.

Vård- och omsorgsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2019-10-15

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Veronica Welin

Zenita Bäck
Lokalplanerare
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Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun
SÄBO (äldreboende) inom Solhällan, Lund
Mellan Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) (556050-4341), nedan kallat LKF, och
Lunds kommun (212000-1132), nedan kallad kommunen, har följande avsiktsförklaring
upprättats. Avsikten är att reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal
mellan Lunds kommun och LKF överenskommes, vilket planeras ske under 2021.
Avsikten är att parterna då gemensamt ska komma överens om ett samarbetsavtal för en
nybyggnad samt nyttjande av byggnad för SÄBO (äldreboende) inom del av området
Solhällan.
I denna förklaring företräds kommunen av Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund. Vårdoch omsorgsförvaltningen är hyresgäst och LKF är byggherre och fastighetsägare.
Bakgrund
LKF har erhållit en markanvisning för uppförande av SÄBO på området Solhällan.
Avsikten är att uppföra 40-60 lägenheter, byggnaden ska även inrymma lokaler för
personalutrymmen och kontor. Till grund för projektet är förslag till detaljplan som för
närvarande är på samråd, daterad 2019-08-19, Bilaga 1.
Förutsättningar och genomförande
LKF svarar för planering och projektering av projektet i enlighet med Vård- och
omsorgsnämndens fastställda principer för byggnation av särskilt boende för äldre.
Projekteringen skall tillsvidare följa förutsättningarna i funktionsprogrammet
”Funktionsprogram för äldreboende för kv. Arkivet 3” daterad 2014-05-01 samt preliminär
”Detaljerad funktionsbeskrivning, rumsbeskrivning” daterad 2014-06-12.
Lunds kommuns avsikt är att inför samarbetsavtalets undertecknande överlämna ett
projektanpassat funktionsprogram avseende verksamheten till LKF.
Byggnaden ska utformas i samråd mellan parterna. För projektets genomförande skall en
projektgrupp med representanter från kommunen, LKF och arkitekt utses.
Kommunen har en personalreferensgrupp för information och samråd.
Denna avsiktsförklaring gäller fram tills något av följande händelser inträffar:
- När ett samarbetsavtal för Solhällan avtalats och undertecknats av båda parter.
- När endera av parterna säger upp avtalet.
I de fall ett samarbetsavtal inte överenskommes och inget annat avtalats, skall
kommunen stå för 50 % av de upplupna kostnaderna för projekteringen av SÄBO
Solhällan.
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Preliminär tidplan SÄBO Solhällan
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Detaljplan Samråd
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Bo Svensson

Diarienummer

VOO 2019/0357

Vård- och omsorgsnämnden

046-35 83 60

bo.svensson@lund.se

Stöd och serviceplan, SoL, inriktning åren 2020-2031
Sammanfattning

Baserat på vård- och omsorgsnämndens beslut om planeringsunderlag
för framtida behov av lägenheter i särskilda boenden, SoL och
ekonomiska förutsättningar för åren 2020 till 2022 lämnar vård- och
omsorgsförvaltningen förslag till Stöd och serviceplan, SoL, inriktning
åren 2020-2031.
Inriktningen förslås gälla dels som beslutsunderlag till internbudgeten
för 2020, dels som underlag till framtida ekonomi- och
verksamhetsplaner.
I korthet innebär inriktningen en omstrukturering av särskilda boenden
och korttidsboende på Höjeågården under åren 2020 till 2022/23. Från
och med 2023 till 2031 handlar det om fem nya särskilda boenden för
att nå målet till 2031 om 1 075 lägenheter.
De ekonomiska konsekvenserna under åren 2020-2023 beräknas minska
kostnaderna med 56,5 mnkr. För åren 2023 – 2031 kommer ekonomiska
konsekvenser att redovisas i underlag till framtid ekonomiverksamhetsplaner.
För att tillgodose behovet av särskilda boenden för åren 2023 till 2031
behöver vård och omsorgsförvaltningen gå vidare med en planering
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen/mark
och exploatering, Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) och
Lundafastigheter, Serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti
2019 dnr 2019/0357.
Vård- och omsorgsnämnden, Prognos framtida behov av lägenheter i
särskilt boende enligt SoL, §54, 2019-05-15.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bangatan 10 A

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se
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Barnets bästa

Diarienummer

VOO 2019/0357

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

I ärendet inriktningen stöd och serviceplan, SoL åren 2020 till 2031
är bedömningen att hänsyn tas till behov för personer med
funktionsnedsättning då det finns en planering för utökning av
antalet lägenheter i särskilda boenden.

Ärendet

Bakgrund
Planeringsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat (2019-05-15, §54) om ett
underlag för framtida planering av antal lägenheter i särskilda boenden
till och med 2031. Det beslutade planeringsunderlaget innebär en
ökning av antalet lägenheter med 239 från 836 lägenheter år 2018 till
1 075 lägenheter år 2031. I denna beräkning antas att antalet externa
köpta platser som för närvarande är sex till antalet är oförändrade
under perioden.
Denna planering bygger på ett aktivt arbete med:
•
•
•

Förebyggande och rehabiliterande arbete
En utveckling och implementering av välfärdsteknik
Utökade boendealternativ

Beträffande den sista punkten pågår en utredning om nuläget av
alternativa boenden och framtidens alternativ och möjligheter. En del i
denna utredning genomförs tillsammans med pensionärsorganisationerna och Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF).
Redovisning av utredningens resultat presenteras under hösten 2019.
Årlig redovisning av planering av särskilda boenden i ekonomi- och
verksamhetsplan
Vård- och omsorgsnämnden redovisar årligen behoven av särskilda
boenden i ekonomi- och verksamhetsplanen som benämns stöd- och
serviceplan. I stöd- serviceplan redovisas behov av särskilda boenden
med driftkostnader och investeringar i form av inventarier och
utrustning.
Investeringsbehoven specificeras årligen från vård- och
omsorgsförvaltningen till kommunkontoret som underlag för
beredningen av kommunens totala investeringsbehov.
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Ekonomiska förutsättningar 2020- 2022

Diarienummer

VOO 2019/0357

Den ekonomiska ramen de kommande åren medför årliga
effektiviseringskrav som motsvarar 1,5% enligt kommunfullmäktiges
beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan för 2020- 2023. För 2020 har
är vård och omsorgsnämnden effektiviseringskrav 4,0%.
Beläggningsgraden, särskilda boenden
Planeringen och särskilda boendens ekonomiska förutsättningar bygger
på en beläggningsgrad på 96%. I uppföljningen av beläggningsgraden i
särskilda boenden har den under åren 2014 till 2017 varit mellan 95 %
och 96 %. Beläggningsgraden 2018 var knappt 94 % och fram till juli
2019 är beläggningsgraden strax över 93 %.
Beläggningsgraden har varit lägre än den budgeterade vilket innebär att
boendeplatserna inte har nyttjats fullt ut. Vilket medfört att
verksamheten har haft svårt att anpassa resurserna till de faktiska
behoven och med negativ ekonomisk avvikelse.

Inriktning stöd och serviceplan åren 2020-2031
Med hänsyn till vård och omsorgsnämndens beslut om planeringsunderlag för åren 2020 till 2031, ekonomiska förutsättningar och
beläggningsgraden har vård- omsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag
till inriktning av lokaler för särskilda boenden, korttidsboende och
växelvård (Höjeågården).
Särskilda boenden
Förändring 2019
Solhem öppnar efter renovering och ombyggnation med 30 lägenheter
en utökning med tre lägenheter jämfört med tidigare.
Mårtenslund med 59 lägenheter tom ställs per den 31 oktober 2019
inför den renovering och ombyggnation som genomför med början i
november 2019.
Förändringar åren 2020 till 2022
Mårtenslunds renovering och ombyggnationen är enligt planering
genomförd till kvartal tre år 2021. Mårtenslund har 40 lägenheter efter
renovering och ombyggnation
Nibblegården avvecklas som särskilt boenden kvartal 3 år 2021 i
samband med att renovering och ombyggnation av Mårtenslund är klar
dvs kvartal 3 år 2021. Mårtenslund kan t ex disponeras för brukare från
Nibblegården och Nibblegården disponeras som korttidsboende.
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VOO 2019/0357

Norrdala och Reimersdal avvecklas när hyreskontraktet med
Lundafastigheter/extern hyresvärd löper ut 2023-12-31, uppsägning
senast 2022-06-30. Anledningen till avveckling är att hyreskontraktet är
med extern fastighetsägare och förvaltningarna har i uppdrag att om
möjligt lämna dessa kontrakt. Fastighetsägaren planerar för en större
om- nybyggnation i Annehems område vilket eventuellt kan påverka
lokalerna och kostnaderna som idag disponeras för särskilda boenden.
Höjeågården som ursprungligen är byggt som särskilt boende med 48
lägenheter, föreslås tas i bruk som särskilt boende. Övergången till
särskilt boende samordnas med avvecklingen av Norrdala och
Reimersdal under andra kvartalet 2022.
Stångby, nytt särskilt boende med 40 lägenheter som klart till oktober
2022 kan t ex disponeras för brukare från Norrdala respektive
Reimersdal.
Efter förändringarna enligt ovan finns 855 lägenheter i särskilda
boenden vid årsskiftet 2022/2023
Förändringar åren 2023 till 2031

För att nå målet med, enligt planeringsunderlaget, 1 075 lägenheter år
2031 behövs 280 nya lägenheter under åren 2023 till 2031. Motsvarar
fem särskilda boenden med t ex 50 lägenheter i två särskilda boenden
och 60 lägenheter i tre särskilda boenden. Alternativet är fem särskilda
boenden med 60 lägenheter vilket sammanlagt ger 300 lägenheter. Det
viktiga är att arbeta med tio lägenheter per avdelning för att optimera
resursanvändningen. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer i
samband med planering av nya särskilda boende lyfta fram frågan om
antalet lägenheter i särskilda boende i framtiden.
Fem särskilda boenden med antingen 280 lägenheter eller 300
lägenheter under åren 2023 till 2031 innebär att målet uppnås som
anges i planeringsunderlaget. Noterbart är att när antalet lägenheter i
särskilda boenden utökas från 40 lägenheter till minst 50 eller 60
lägenheter per boende är en konsekvens att behov av mark/tomt
minskar som en följd av färre antal särskilda boenden.
För att tillgodose behovet av särskilda boenden som redovisas ovan
behöver vård och omsorgsförvaltningen gå vidare med en planering
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen/mark
och exploatering, Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) och
Lundafastigheter, Serviceförvaltningen.
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Korttidsboende, Höjeågården
Höjeågården är byggt för att disponeras som särskilt boende. Men blev
korttidsboende år 2011 med 36 korttidsplatser, 8 växelvårdsplatser,
fyra trygghetsplatser/riktade platser som vid behov kan användas när
återgång till ordinärt boende inte fungerar.
Beläggningsgraden/behovet av platser på Höjeågården har varierat över
tid vilket framgår av tabellen.
Korttidsplatser

Trygghetsplatser/

Växelvård

Riktade platser
2016

94,81%

31,92%

75,53%

2017

88,05%

33,02%

77,95%

2018

82,87%

38,09%

93,42%

2019 tom juli

86,06%

42,69%

91,81%

Med hänsyn till beläggningsgraden och för att avveckla Norrdala och
Reimersdal som särskilda boenden föreslås att korttidsboende platser
flyttas till Nibblegården. På Nibbelgården finns 28 lägenheter vilket
bedöms täcka behovet av korttidsplatser i framtiden. Om behovet av
ytterligare korttidsplatser uppstår finns det som idag möjligt att
använda tillfälligt lediga platser på särskilda boenden.
Trygghetsplatser och särskilt riktade platser avvecklas på grund av låg
nyttjandegrad. Dessa fyra platser har vid behov använts till
korttidsplatser.
Växelvård
För närvarande finns 13 växelvårdsplatser varav 8 på Höjeågården, 2 på
Nibblegården och 1 vardera på Fästan, Vevrehemmet och Björkbacken.
Växelvårdsplatser som finns på Höjeågården kan antingen fördelas på
fler särskilda boenden alternativt en avdelning med åtta/tio platser på
ett särskilt boende. Behov och fördelningen av växelvårdsplatser
beaktas i planeringen av särskilda boenden.
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Beräknade ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser till 2020 års budget
Minskning, 29 platser, Mårtenslund

- 16,0 mnkr

Ekonomiska konsekvenser till 2023 års budget
Minskning, 12 platser, vid ändrad inriktning enligt
redovisat förslag
Minskning, hyreskontrakt, Norrdala/Reimersdal
Ökning, hyra och kapitalkostnader Stångby

- 15,0 mnkr

- 11,2 mnkr
+ 8,5 mnkr

Minskning övriga driftkostnader Stångby, redovisade
i ekonomi- verksamhetsplan 2020-2022
- 22,8 mnkr
Summa minskad ekonomisk effekt

- 56,5 mnkr

Ekonomiska konsekvenser 2023 till 2031
Med utgångspunkt från planeringsunderlaget för framtid behov av
lägenheter under åren 2023 till 2031 motsvarar 280 till 300 lägenheter
fem särskilda boenden.
I kommande ekonomi- verksamhetsplaner lämnas underlag för när i
tiden det finns behov av driftstarten av nya särskilda boenden samt
redovisning av driftkostnader och investeringsbehov av inventarier och
utrustning. Det innebär en rullande planering som revideras årligen i
samband med underlaget till ekonomi- och verksamhetsplan för
respektive år.

Sammanfattning
Baserat på vård- och omsorgsnämndens beslut om planeringsunderlag
för framtida behov av lägenheter i särskilda boenden, SoL och
ekonomiska förutsättningar för åren 2020 till 2022 lämnar vård- och
omsorgsförvaltningen förslag till Stöd och serviceplan, SoL, inriktning
åren 2020-2031.
Inriktningen förslås gälla dels som beslutsunderlag till internbudgeten
för 2020, dels som underlag till framtida ekonomi- och
verksamhetsplaner.
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I korthet innebär inriktningen en omstrukturering av särskilda boenden
och korttidsboende på Höjeågården under åren 2020 till 2022/23. Från
och med 2023 till 2031 handlar det om fem nya särskilda boenden för
att nå målet till 2031 om 1 075 lägenheter.

De ekonomiska konsekvenserna under åren 2020-2023 beräknas minska
kostnaderna med 54,7 mnkr. För åren 2023 – 2031 kommer ekonomiska
konsekvenser att redovisas i underlag till framtid ekonomiverksamhetsplaner.
För att tillgodose behovet av särskilda boenden för åren 2023 till 2031
behöver vård och omsorgsförvaltningen gå vidare med en planering
tillsammans med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen/mark
och exploatering, Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) och
Lundafastigheter, Serviceförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna Stöd och serviceplan, SoL, inriktning åren 2020-2031
samt
att ekonomiska konsekvenser av Stöd och serviceplan, SoL,
inriktning 2020-2031 redovisas framtida i ekonomi- och
verksamhetsplaner.
Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Bo Svensson
Ekonomichef
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Sammanställning av inriktning på antal lägenheter i särskilda boenden 2019 till 2031
Särskilda boenden

Bilaga

2019
Okt
57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

2019
Dec
57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

2020

Solhem, november 2019
Mårtenslund 2, tomställs för ny-ombyggnation, nov 2019
Mårtenslund 3, tomställs för ny-ombyggnation, nov 2019
Nya Mårtenslund, nu-ombyggnation klart kvatal 3, 2021

0
30
29

30
0
0

30
0
0

30
0
0

30

Nibblegården
Korttidsboende, Höjeågården till Nibblegården
Norrdala, avvecklas senast 2023-12-31
Reimersdal, avvecklas senast 2023-12-31
Särskilt boende, Höjeågården
Stångby kvartal 2022 eller kvartal 1 2023

28
48
46
46

28
48
46
46

28
48
46
46

28
48
46
46

0
28
34
46

Värpinge
Papegojelyckan
Ribbingska
Linegården
Linelyckan
Brunnslyckan
Fästan
Brunnsgatan 13 A
Vevrehemmet
Fäladshöjden
Brunnsgatan 15 A
Solbacken
Björkbacken
Köpta platser, externt

Solhällan, kvartal 2024
Nytt särskilt boende
Nytt särskilt boende
Nytt särskilt boende
Nytt särskilt boende
Summa
Nettoförändring mellan åren
Nettoförändring mellan 2019 och 2031

836

807
-29

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

807
0

2021 2021
tom Q2 from Q3
57
57
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
50
50
40
40
42
42
48
48
36
36
48
48
42
42
6
6

807
0

40

787
-20

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

57
48
48
48
48
48
50
40
42
48
36
48
42
6

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

30
0
0
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

0
28
0
0
48
40

60

60
60

60
60

60
60
50

60
60
50

60
60
50
60

60
60
50
60

855
60

915
60

915
0

965
50

965
0

1025
60

1025
0

60
60
50
60
50
1075
50

60
60
50
60
50
1075
0
239

795
8

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-15

§ 54

Prognos framtida behov av lägenheter i
särskilt boende enligt SoL

Dnr VOO 2018/0394

Sammanfattning
Antalet äldre ökar och det finns behov av att ta fram en prognos
avseende det framtida behovet av antal lägenheter i särskilt boende
för äldre. Grunden för förvaltningens prognos av framtida behov av
lägenheter i särskilda boenden enligt SoL är Lunds kommuns
befolkningsprognos 2018. Förvaltningen har utgått från andelen av
befolkningen i olika åldersgrupper som har beslut om särskilt
boende. Andelen för varje åldersgrupp ställs i förhållande till
prognosens förväntade antal personer i respektive åldersgrupp för
åren fram till år 2031.
Vid en bedömning av framtida behov av antal lägenheter i särskilt
boende är det dock viktigt att väga in ytterligare faktorer. En viktig
aspekt är att andelen i befolkningen som har beslut om särskilt
boende har minskat de senaste åren. Förvaltningen bedömer att det
finns faktorer som talar för att andelen av befolkningen som har
behov av särskilt boende kommer att fortsätta minska.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2019
dnr 2018/0394

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Dan
Backman (KD), Tove Persson (FNL), Tove Klette (L), och Nike Förster
(SD) yrkar bifall till att prognos 3, från 836 st befintliga lägenheter år
2018 till 1075 st år 2031, en ökning med 239 lägenheter bör
användas som underlag för framtida planering samt att prognosen
ska omprövas om tre år.
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Annika Nilsson (FI), Martin
Stensson (V), Anette Mårtensson (MP) och Mai Almén (S) yrkar bifall
till att prognos 4, från 836 st befintliga lägenheter år 2018 till 1219
st år 2031, en ökning med 383 lägenheter bör användas som
underlag för framtida planering samt att prognosen ska omprövas
om två år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-05-15

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Pär-Ola Nilssons (S) förslag
och finner sitt eget förslag bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Pär-Ola Nilssons (S) med flera
yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

prognos 3, från 836 st befintliga lägenheter år 2018 till 1075 st
år 2031, en ökning med 239 lägenheter bör användas som
underlag för framtida planering

att

prognosen ska omprövas om tre år.

Protokollsanteckningar
Tove Persson (FNL) inger med instämmande av Inga-Kerstin
Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Dan Backman (KD), Tove Klette (L) och
Nike Förster (SD) en protokollsanteckning med följande lydelse:
Alternativ 3 med ett tillskott av 239 lägenheter förutsätter att
mellanboenden med lättillgänglig service inklusive måltidsservice
planeras och byggs inom de närmaste åren.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Annika Nilsson (FI) inger med instämmande av Pär-Ola Nilsson (S),
Martin Stensson (V), Anette Mårtensson (MP) och Mai Almén (S) en
protokollsanteckning med följande lydelse:
Det är av högsta vikt när vi beslutat om prognos 3 att nämnden får en
finansiering som tillåter förebyggande arbete med fortsatt hög
kvalitet. Att tvinga fram generella besparingar nu pga höga
effektiviseringskrav kommer leda till mkt högre kostnader
framöver.
Beslut expedieras till:
Akten
Sammanträdet ajourneras kl. 18:30-18:50.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-05-15 klockan 17.00–19.15

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Ersättare

Josefine Temrell (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S)
Cecilia Skoug (S)
Lars Wirtén (MP)
Gunilla Wahlberg (V)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 54
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 59
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 55
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 59
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 53
Lena Hansen, Kommunal, tom § 59
Anne Molina, sjuksköterska, tom § 53

Justerare

Tove Persson (FNL)

Paragrafer

§ 51–60

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen , Bangatan 10 A, Lund, den 20
maj 2019 kl. 08:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Persson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Paragrafer

§ 51–60

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-14

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2019-10-14
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Birgitta Åkerson

Vård- och omsorgsnämnden

046-3595000
birgitta.akerson@lund.se

Förslag avgiftsförändringar
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att priset per portion ska vara 55 kr för alla
pensionärer, oavsett om maten betalas kontant eller med kort.
Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs till 80
kr/portion för anhöriga.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober
2019 dnr 2019/0443.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr
2004/0013.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2004-01-13, dnr
2004/0013.

Barnets bästa
Avgiften bedöms inte påverka barn då restaurangernas målgrupp är
pensionärer.

Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg fastställs av
kommunfullmäktige. Priset vid vård- och omsorgsnämndens
restauranger kan dock fastställas av vård- och omsorgsnämnden.1

1

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunens jurist mail 2019-10-02

Besöksadress

Bangatan 10a

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-14
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Priset lunchrestaurang för pensionärer
Kupongpris på vård- och omsorgsnämndens restauranger för
pensionärer är idag 42 kr per portion för pensionärer (2019 års
nivå).
År 2004 fastställdes priset per portion för pensionärer vid köp av
kuponghäfte till 40 kr. Lunchpriset vid köp av enstaka portioner
fastställdes år 2004 till 52 kr/portion.2
Förvaltningen bedömer att kuponghanteringen genererar onödig
administration. Allt fler betalar idag med kort och den
administration med kontanthantering som kupongsystemet avsåg att
ta bort är på väg att försvinna ändå i takt med samhällsutvecklingen.
Förvaltningen föreslår därför att kuponger avskaffas och att priset
per portion ska vara samma för alla pensionärer, oavsett om maten
betalas kontant eller med kort.
Nedan görs en jämförelse mellan de största kommunerna i Skåne,
avseende priset för dagens lunch för pensionärer vid kommunernas
restauranger.
Kommun

Pris pensionär dagens lunch vid
kommunens restauranger

Malmö

65,50 kr (rabattkort vard.)70 kr (rabattkort
helger) Mötesplats Ignis 60 kr( kupong)

Helsingborg

70 kr (60 kr enstaka träffpunkt utan dessert)

Lund

42 kr (kupong/kort)

Kristianstad

55 kr (vard,) 63 kr (helg)

Hässleholm

60 kr

Landskrona

55 kr (kupong)

Uppgifter hämtade på respektive kommuns hemsida 2019-10-10.
Förvaltningen föreslår att portionspriset för pensionärer höjs till 55
kr/portion from den 1 december 2019.
Tidigare har priset vid restaurangerna årligen räknats om utifrån
prisbasbeloppet. Förvaltningen föreslår att priset räknas om årligen
(from år 2021) utifrån förändrat prisbasbelopp, basår 2020.

2Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr 0013/2004.
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Pris på restaurang för anhöriga
Portionspris för anhöriga på kommunens restauranger för
pensionärer är idag 69 kr per portion (2019 års nivå).
Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs till 80
kr/portion from den 1 december 2019.
Tidigare har priset vid restaurangerna årligen räknats om utifrån
prisbasbeloppet. Förvaltningen föreslår att priset räknas om årligen
(from år 2021) utifrån förändrat prisbasbelopp, basår 2020.
Intäkten av avgiftsökningarna för pensionärer och anhöriga på
kommunens restauranger för pensionärer skattas till 780 000
kr/år.
Uppföljning
Till följd av prishöjningen görs en uppföljning av antalet sålda
portioner 2020 i förhållande till tidigare år. Vid uppföljningen ska
hänsyn tas till planerad ombyggnation och omlokalisering av
restaurangerna under 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att
att
att

fastställa restaurangpriset för pensionärer till 55 kr/portion
from den 1 december 2019.
fastställa restaurangpriset för anhöriga till 80 kr/portion from
den 1 december 2019.
priset räknas om årligen (from år 2021) utifrån förändrat
prisbasbelopp, basår 2020.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Birgitta Åkerson
Projektledare

Beslut expedieras till:
Restauranger för pensionärer
Avgiftssamordnare
Myndighetschef
Ekonomichef
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service
Akten

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2019-09-30
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Helena Falk

Vård- och omsorgsnämnden

046-355405
helena.falk@lund.se

Reviderade riktlinjer för insatser enligt
socialtjänstlagen
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för
beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom
vård- och omsorgsförvaltningen.
Riktlinjerna för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen syftar till att alla som söker om insatser enligt
socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och genomförande.
Beslut fattas alltid utifrån individuella behov i det enskilda fallet och
får aldrig baseras enbart på riktlinjer eller generella regler i
kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
en ändring av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen.
Förändringarna som föreslås i riktlinjerna består i huvudsak av
ändrad frekvens på tvätt och städning samt implementering av
välfärdsteknik och digitalisering. Förändringarna beräknas ge
minskade kostnader med 10, 0 mnkr enligt preliminära beräkningar.
I beslutet till internbudget för 2020 redovisas och fastställs den
slutliga ekonomiska konsekvensen av ändringen av riktlinjerna för
insatser enligt socialtjänsten. Hänsyn har tagits till att det finns
enskilda som har ett större behov av städning och tvätt än vad som
gäller enligt förslaget till ändringarna i riktlinjerna. Dessa brukare
får det behovet tillgodosett eftersom beslut alltid fattas utifrån
individuella behov i det enskilda fallet. I beslutet till internbudget för
2020 redovisas och fastställs den slutliga ekonomiska konsekvensen
av ändringen av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänsten.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019 dnr 2019/0455.
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Reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen den 2
oktober 2019.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har gjorts då förslag till riktlinjer även
omfattar barn. Barns bästa har beaktats genom att det framgår av
förslag till riktlinjer att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa
särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör insatser för
barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till riktlinjer omfattar även personer med
funktionsnedsättning och det framgår att den enskilde ska
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och insatser ska utformas för att
stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ärendet
Äldre personer och personer med funktionsnedsättning har rätt till
stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Lagen ger den som inte själv
kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt,
rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt.
Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Rätten till bistånd prövas efter en ansökan från den enskilde.
Kommunen utreder behovet och beslutar om bistånd. Utredningar
om hemtjänst och särskilt boende omfattas av socialtjänstlagens och
förvaltningslagens bestämmelser.
Myndighetsfunktionens rutiner för handläggning utgår från
föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation vid
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL
samt från Socialstyrelsens handbok för handläggning och
dokumentation.
Socialstyrelsens nationella modell ”Individens behov i centrum –
IBIC” har implementerats och används som metodstöd i hela
verksamheten. Ett nämndmål är att alla brukare ska ha individuella
mål enligt IBIC. Förslag till nya riktlinjer är utformat i enlighet med
IBIC.
Vård- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för beslut och
genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna för
insatser enligt socialtjänstlagen syftar till att alla som söker om
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insatser enligt socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och
genomförande.
Äldre och personer med funktionsnedsättning som är
invånare i Lund ska få stöd, hjälp och en omsorg med god
kvalitet när de behöver det. Det individuella behovet är
avgörande för vilka insatser som är aktuella. Beslut fattas
alltid utifrån individuella behov i det enskilda fallet och får
aldrig baseras enbart på riktlinjer eller generella regler i
kommunen.
Riktlinjerna har i aktuellt förslag anpassats till
samhällsutvecklingen. Även insatser från civilsamhället i övrigt
- så som volontärverksamhet, digital teknik och tjänster - ska
uppmärksammas och när det är möjligt inkluderas.
Därutöver har en anpassning till rådande rättspraxis beskrivits vad
gäller insatserna att städa bostaden och att tvätta och torka kläder
med hushållsapparater.
Riktlinjerna har även anpassats efter välfärdsteknologi och
digitalisering.
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt Strategi med tidplan för
välfärdsteknologi som också innehåller mål och tidplan för
välfärdsteknologiområdet vilken är vägledande i utvecklingsarbetet.
Välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet
som innehåller digital teknik, digitala trygghetslarm, tillsyn via
kamera, sensorer för påminnelser, robotar och datorprogram.
Nämndens övergripande mål är att skapa tidsenlig vård och omsorg
med individens behov i centrum med hjälp av ny teknik och smarta
arbetssätt. Utvecklingen ska leda till ökad tillgänglighet,
självständighet, trygghet och kvalitet för brukare och ökad
effektivitet i verksamheten.
Digital teknik ska alltid övervägas som första alternativ när det kan
användas för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet för den enskilde. Detta avser både
handläggningsprocessen och genomförandeprocessen.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
en ändring av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen.
Förändringarna som föreslås i riktlinjerna består av ändrad frekvens
på tvätt och städning samt implementering av välfärdsteknik och
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digitalisering. Förändringarna beräknas ge minskade kostnader med
10, 0 mnkr enligt preliminära beräkningar. Hänsyn har tagits till att
det finns enskilda som har ett större behov av städning och tvätt än
vad som gäller enligt förslaget till ändringarna i riktlinjerna. Dessa
brukare får det behovet tillgodosett eftersom beslut alltid fattas
utifrån individuella behov i det enskilda fallet. I beslutet till
internbudget för 2020 redovisas och fastställs den slutliga
ekonomiska konsekvensen av ändringen av riktlinjerna för insatser
enligt socialtjänsten.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att
att

anta reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen
träda i kraft från den 1 januari 2020.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Akten

Lena Carlereus
myndighetschef

Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighetsfunktionen

Riktlinjer för insatser enligt
socialtjänstlagen
2019-10-02
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Lena Carlereus
046-356366
lena.carlereus@lund.se

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen
Inledning

Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för beslut och genomförande
av insatser enligt socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Syfte

Riktlinjerna för beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen syftar till att
alla som söker om insatser enligt socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och
genomförande.

Genomförande

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Äldres och personer med funktionsnedsättnings rätt till stöd och hjälp genom kommunens
äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen (2001:453). Lagen ger den som inte själv kan
tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd för sin
försörjning och livsföring i övrigt.
Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Rätten till bistånd
prövas efter en ansökan från den enskilde. Kommunen utreder behovet och beslutar om
bistånd. Bistånd beviljas om behov finns och de inte kan tillgodoses på annat sätt. I
samband med behovsbedömningen ska alltid den enskildes möjligheter till stöd och hjälp
från eget nätverk och samhällets övriga stödinsatser undersökas.
Rätten till bistånd enligt SoL
I 4 kap. 1 § SoL regleras rätten till bistånd för försörjning och livsföring i övrigt, när den
enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.
Begreppet livsföring i övrigt är inte närmare preciserat i lagen. Rätten till bistånd är direkt
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knuten till behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska tillförsäkra den
enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker den enskildes möjligheter
att leva ett självständigt liv.
Äldre personer
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande (värdegrund). Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (5 kap. 4 § SoL). Kommunen
ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd.
Personer med funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och att leva som andra (5 kap. 7 § första stycket SoL).
Barn och unga med funktionsnedsättning
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra
åtgärder som rör insatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Handläggningsprocessen
Helhetssyn skall prägla biståndshandläggningen och utredningen skall belysa den
enskildes behov. Den enskilde ska informeras om de möjligheter och resurser som
erbjuds eller som finns till hands i samhället i övrigt – så som exempelvis tjänster och
teknik som finns tillgängligt för alla. Utredningar om hemtjänst och särskilt boende
omfattas av socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser. Dokumentation ska
ske enligt SOSFS 2014:5.
Äldre och personer med funktionsnedsättning som är invånare i Lund ska få stöd, hjälp
och en omsorg med god kvalitet när de behöver det. Det individuella behovet är
avgörande för vilka insatser som är aktuella. Beslut fattas utifrån individuella behov i
det enskilda fallet och får aldrig baseras enbart på riktlinjer eller generella regler i
kommunen
Myndighetsfunktionen ansvarar för uppföljning på individnivå. Vid uppföljning av
biståndsbeslutet säkerställer handläggaren att den enskilde har fått insatser enligt beslut
och stämmer av måluppfyllelse. Därtill ställs frågor till den enskilde om nöjdhetsgrad,
upplevelse av bemötande, känsla av delaktighet och möjlighet att kunna påverka
utförandet.
I samband med uppföljning av biståndsbeslutet görs också en uppföljning av
genomförandeplanen, om den är upprättad tillsammans med den enskilde och om det av
denna framgår på vilket sätt den enskilde önskar få sina insatser utförda.
Uppdrag till utföraren
Handläggarens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla vilken
bedömning som handläggaren har gjort av den enskildes behov, vad som ingår i
uppdraget och vilket eller vilka mål som beslutats. Dessa uppgifter dokumenteras i en
beställning som skickas till vald utförare.
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Genomförandeprocessen
Vård och omsorgsnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och
med organisationer och andra föreningar. Genomförandet av en beslutad insats ska
dokumenteras enligt SOSFS 2014:5.
Hur en beslutad insats ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan som
upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och
integritet. Digital teknik ska alltid övervägas som första alternativ i genomförandet av insatser
när det kan användas för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller
självständighet för den enskilde.
Utföraren ansvarar också för att kontinuerligt följa upp insatsen för att säkerställa att den
enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt nämndens beslut och gällande författningar.

Välfärdsteknologi och digitalisering
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet,
delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning.
Exempel på välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som innehåller
digital teknik, digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer för påminnelser, robotar och
datorprogram. Det finns ingen begränsning för vad som kan benämnas välfärdsteknik så länge
som produkten eller tjänsten ryms i definitionen ovan.
Nämndens övergripande mål är att skapa tidsenlig vård och omsorg med individens behov i
centrum med hjälp av ny teknik och smarta arbetssätt. Utvecklingen ska leda till ökad
tillgänglighet, självständighet, trygghet och kvalitet för brukare och ökad effektivitet i
verksamheten.
Välfärdsteknologi ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och genom att använda
ny teknik eller nya arbetsprocesser eftersträvas ändrade beteende och arbetssätt med fokus på
den enskildes delaktighet, behov, mål och resultat. Digital teknik ska alltid övervägas som
första alternativ när det kan användas för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet för den enskilde. Detta avser både handläggningsprocessen och
genomförandeprocessen.

IBIC - Metodstöd till handläggare och utförare

Som metodstöd används Socialstyrelsens nationella modell ”Individens behov i centrum,
IBIC”. Modellen är ett stöd för handläggaren och utföraren när de ska identifiera och
beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Det är individens behov som
behöver styra vilka insatser som kan erbjudas och hur de sedan kan utformas. Modellen
gör det också möjligt att följa upp individens resultat och värdera måluppfyllelse.
Genom att använda Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa, ICF, är det möjligt att beskriva individens situation både fysiskt, psykiskt och
socialt.
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Individperspektivet inkluderar nätverket och civilsamhället
Den hjälp, vård eller omsorg som ges till individen från det sociala nätverk han eller hon
ingår i, äger rum inom ramen för någon form av relation mellan människor. Relationen
kan se olika ut och kan bestå av många personer, som förenas genom familje-, släkt-,
vänskaps- eller känslomässiga band. Ett anhörigperspektiv innebär att familjen eller andra
berörda som finns kring individen involveras och att verksamheten är lyhörd även för
deras behov. Det innebär att det sociala nätverket uppmärksammas och när det är möjligt
inkluderas. Att ta med de personer som är viktiga för den närstående, som helt eller delvis
tillgodoser den närståendes behov av omsorg och som är viktiga för dennes livssituation
är en del av ett behovsorienterat arbetssätt. Även insatser från civilsamhället i övrigt - så
som volontärverksamhet, digital teknik och tjänster - ska uppmärksammas och när det är
möjligt inkluderas.

Tillfällig behovsförändring

Inom ramen för beslutet skall en tillfällig förändring/utökning av insatserna kunna
inrymmas. Byte av insats skall vara tillfällig och ske vid enstaka tillfällen. I de fall byte
blir ett återkommande önskemål från den enskilde skall behovet av insatsen omprövas av
biståndshandläggare/SoL/LSS handläggare. I de fall behovet blir mer än tillfälligt,
överstiger fjorton dagar, skall biståndshandläggare/SoL/LSS handläggare informeras om
det förändrade behovet och omprövning av det aktuella beslutet göras.

LOV - kundval

När den enskilde ansöker om biståndsinsatser lämnar biståndshandläggare/SoL/LSS
handläggaren information om kundval och den enskildes rätt och möjlighet att välja
utförare. Den enskilde får sig tillhanda skriftlig information om samtliga utförare och skall
på särskild blankett ange sitt val.

Insatser
Lärande och att tillämpa kunskap
Insats för att lösa problem
Insats för att lösa problem genom att finna lösningar på problem och situationer och
genomföra den. Insatsens syfte är att ge stöd och hjälp till personer som behöver
påminnelse, påpuffning för att genomföra.
Insats för att fatta beslut
Insats för att göra val mellan olika alternativ eller att besluta att göra och även genomföra
en uppgift. Insatsens syfte är att ge stöd och hjälp till personer som behöver påminnelse,
påpuffning för att genomföra.

Allmänna uppgifter och krav
Insats för att planera daglig rutin
Insats för att planera vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp
planer för olika aktiviteter, exempelvis veckoplanering.
Erbjuds vanligtvis 1 gång/vecka.
Insats för att genomföra daglig rutin
Insats för att genomföra enkla eller sammansatta och samordnare handlingar för att
hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver. Insatsens syfte är att ge stöd och
hjälp till personer som behöver påminnelse, påpuffning för att genomföra.

Kommunikation
Insats för att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden
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Insats för att förstå ordagranna och dolda innebörder i talat språk, exempelvis som att
förstå att ett uttalande påstår en viss sak eller faktum.
Insatsen används separat enbart och inte tillsammans med annan insats då kommunikation
naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att kommunicera genom att ta emot icke-verbala meddelanden
Insats för att förstå ordagranna eller dolda innebörder i meddelanden som inte sker via
talet, exempelvis genom kroppsspråk, gester eller bilder.
Insatsen används separat enbart och inte tillsammans med annan insats då kommunikation
naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att kommunicera genom att ta emot skrivna meddelanden
Insats för att förstå ordagrann och dold innebörd i skriven text, exempelvis stöd med att
läsa tidningar, brev, text på dator eller sms.
Insats för att tala
Insats för stöd med att kunna uttrycka sig muntligen såsom att uttrycka ett faktum eller
berätta något muntligen.
Insatsen används separat enbart och inte tillsammans med annan insats då kommunikation
naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att uttrycka sig genom icke-verbala meddelanden
Insats för att kommunicera genom att använda kroppsspråk, gester, bilder eller andra
föremål.
Insatsen används separat enbart och inte tillsammans med annan insats då kommunikation
naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att skriva meddelanden
Insats för att uttrycka sig genom att skriva text, exempelvis att skriva brev, text på dator
eller sms.
Insats för konversation
Insats för att starta, hålla igång och avsluta ett samtal med en eller flera personer som man
känner eller som är främmande, i formella eller tillfälliga miljöer.
Insatsen används separat enbart och inte tillsammans med annan insats då kommunikation
naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.

Förflyttning
Insats för att ändra grundläggande kroppsställning
Insats för att inta eller ändra kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en
annan. Exempelvis förflyttning från säng till stol och vice versa.
Insatsen används separat enbart vid förflyttning och inte tillsammans med annan insats då
förflyttning naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att lyfta och bära föremål
Insats för att lyfta upp ett föremål eller ta något från en plats till en annan såsom att ta
fram saker ur skåp, hämta saker i förråd, bära en bricka eller bära kassar. Vid hemleverans
av varor möta upp och sätter in varorna om inte leverantören tillgodoser det behovet.
Insatsen används separat och inte tillsammans med annan insats då att lyfta och bära
föremål naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för handens finmotoriska användning
Insats för att genomföra handlingar för att hantera föremål, plocka upp, behandla och
släppa dem genom att använda handen. Exempelvis att greppa mindre föremål, plocka
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upp saker ur en burk eller slå ett telefonnummer.
Insatsen används separat och inte tillsammans med annan insats då det naturligt ingår som
en del i insatsernas utförande.
Insats för att gå
Insats för att förflytta sig kortare sträckor inomhus, exempelvis att gå mellan olika rum i
bostaden.
Insatsen används separat enbart vid förflyttning och inte tillsammans med annan insats då
förflyttning naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att röra sig omkring på olika sätt
Insats för att förflytta kroppen från en plats till en annan på andra sätt än att gå,
exempelvis att gå i trappor, klättra, springa eller krypa.
Insatsen används separat enbart vid förflyttning och inte tillsammans med annan insats då
förflyttning naturligt ingår som en del i insatsernas utförande.
Insats för att röra sig omkring på olika platser
Insats för att gå eller förflytta sig på olika platser som att förflytta sig inom en byggnad,
mellan byggnader eller att gå runt i en stad.
Innefattar även promenad/utevistelse som innebär promenad eller enbart utevistelse och
inkluderar normalt hjälp med på/och avklädning. Insatsen kan även innehålla vissa
kompletterande inköp av dagligvaror som kan göras under promenaden.
Erbjuds vanligtvis 2 gånger/vecka.

Personlig vård
Insats för att tvätta delar av kroppen
Insats för att tvätta och torka sig, exempelvis tvätta händer och fötter, ansikte och hår.
Insats för att tvätta hela kroppen
Insats för att tvätta hela kroppen genom dusch/bad/helavtvättning i sängen/dusch på
boende samt hårtvätt och hårvård, nagelvård för händer, hudvård (ej HSL-insats).
Avtorkning av badrum ingår som en del av insatsen.
Insats för kroppsvård
Insats för kroppsvård innebär tandvård, nagelvård, exempelvis rakning, hudvård och
hårvård.
Insats för att sköta toalettbehov
Insats för att sköta toalettbehov innebär att hantera rutiner kring toalettbesök vilket
innebär förflyttning till och från toalett, byte av inkontinensskydd och hygien, tömning av
fristående toalett.
Insats för att klä sig
Insats för att klä sig innebär av/påklädning, att lägga fram kläder, att planera klädsel efter
väderlek samt att bädda upp sängen för sänggående.
Insats för att äta
Insats för att äta innebär att öppna flaskor och burkar, att använda bestick för att dela mat
och få hjälp med att äta.
Insats för att dricka
Insats för att dricka innefattar att öppna flaskor och burkar, att blanda drycker och få hjälp
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Hemliv
Insats för att skaffa varor och tjänster
Innebär hjälp att beställa varor, planera inköp samt ringa/skicka in beställning. Erbjuds
vanligtvis 1 gång/vecka.
Insats för hemleverans av varor och tjänster
Tillgodoses på annat sätt genom exempelvis hemleverans från affär eller matkassar.
Insatsen kan beviljas i undantagsfall om behovet ej kan tillgodoses på annat sätt och ska
då särskilt motiveras, exempelvis om det inte finns leverantör som kan leverera till
brukarens bostad.
I de fall insatsen beviljas erbjuds vanligtvis 1 gång/vecka.
Insats för att bereda enklare måltider
Insats för att bereda enklare måltider innebär vanligen att värma mat och att duka fram/av.
Hjälp att tillaga frukost/kvällsmat och eftermiddagskaffe.
Vid specifika behov, exempelvis vid matallergi, kan det vara aktuellt att koka ris, pasta,
potatis samt skala grönsaker.
Insats för att bereda sammansatta måltider
Insats för att bereda sammansatta måltider erbjuds personer som på grund av fysiska,
psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar har betydande svårigheter att klara sina
vardagsrutiner, och där den enskilde har en önskan om delaktighet i
matlagningssituationen och detta skulle ge den enskilde ökad livskvalitet. Med betydande
svårigheter att klara sina vardagsrutiner menas att stöd utgår flera gånger i veckan. Stödet
kan exempelvis ges av hemtjänsten eller anhöriga.
Insats för att städa köksutrymmen och köksredskap
Insats för att städa köksutrymmen innebär att städa diska upp efter matlagning samt att
städa av i måltidsutrymmen, både i kök där maten har lagats men även där maten har
ätits.
Insats för att städa bostaden (inkl. kök)
Städning innebär normalt golvrengöring och dammtorkning i vardagsrum och sovrum
samt rengöring i badrum och kök. Den enskilde kan välja att byta någon del av detta till
olika moment från tillfälle till tillfälle, ex rengöring av köksskåp, ugn, kylskåp o frys,
avtorkning av skåp och dörrposter, rengöring av hjälpmedel.
Erbjuds vanligtvis varannan vecka.
Förslag
Erbjuds vanligtvis var tredje vecka
Insats för att storstäda bostaden
Insats för att städa bostaden inklusive storstädning innebär storstädning av bostaden och
fönsterputsning. Kan erbjudas högst två tillfällen per år.
Insats för att avlägsna avfall
Insats för att avlägsna avfall innebär normalt att slänga sopor samt sopsortera exempelvis
glas, tidningar etc.
Insats för att tvätta och torka kläder med hushållsapparater
Insatsen innebär tvätt i maskin, strykning av enstaka plagg, viss klädvård, lägga in tvätt i
skåp utifrån de behov den enskilde har och önskar få utfört.
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Förslag
Erbjuds vanligtvis varannan vecka
Insats för att ta hand om hemmets föremål
Insatsen att ta hand om hemmets föremål innebär att ta hand om föremål i hemmet som att
vattna blommor, tömma kattlåda och att sortera och organisera bland hemmets inventarier.
Insats för att bädda
Insatsen innebär vanlig daglig bäddning, renbäddning enligt önskemål och vädring av
sängkläder.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Insats för informella sociala relationer
Insats för informella sociala relationer innebär att bryta isolering och stöd med att skapa
och bibehålla sociala relationer. Erbjuds vanligtvis 1 gång/vecka.

Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv
Insats för samhällsgemenskap
Insats som krävs för att vara en del i samhället och engagera sig i organiserat socialt liv
utanför familjen - i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Exempelvis
engagemang i frivillig-organisationer, serviceföreningar eller andra professionella sociala
organisationer. Erbjuds vanligtvis 2 gånger/månad.
Insats för rekreation och fritid
Insats för rekreation och fritid innebär hjälp för brukare som på grund av
orienteringssvårigheter, otrygghet, fysiska besvär eller andra besvär har svårigheter att
förflytta sig från ett ställe till ett annat, ledsagning, för att engagera sig i olika typer av
aktiviteter som brukaren uppskattar. Exempelvis gå på konstutställningar, bio eller
museum, sociala aktiviteter hemma eller på träffpunkt.
Tid över 10 timmar i månaden ska särskilt motiveras i beslutsunderlaget.
Ledsagning till regionens sjukvårdsinrättningar är inte kommunens ansvar. Insatsen kan
endast beviljas när den enskilde har behov av stöd av personlig karaktär i samband med
besöket, exempelvis på grund av kognitiv svikt. Beslutet ska särskilt motiveras i
beslutsunderlaget.
Dagverksamhet
Erbjuds personer med demenssjukdom eller personer som har ett demensliknande
beteende i syfte att ge stimulerande sysselsättning och förlänga möjligheten att bo kvar i
det egna hemmet. Insatsen ges 1-5 dagar i veckan och ger samtidigt anhöriga avlastning.

Känsla av trygghet

Tillsynsinsatser för känsla av trygghet innebär vanligen att ringa, digital teknik alternativt
besöka den enskilde utifrån angivet trygghetsbehov.
Tillsyn innebär kontakt med den enskilde utifrån angivet trygghetsbehov. I första hand
genomförs tillsyn med hjälp av digital teknik.
Tillsyn beviljas vanligtvis inte om man har larm och kan använda detta för att påkalla hjälp.
Trygghetslarm

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kan beviljas när den enskilde upplever en känsla av otrygghet.
I ärenden där båda parter är i behov av larm uttas en avgift.
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Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde
Avlösning i hemmet
Innebär avlastning för den anhörige som vårdar sin närstående som inte kan lämnas ensam
hemma. Insatsen ger den anhörige möjlighet att kunna lämna hemmet för ärenden eller
egen tid. Avlösning i hemmet ges veckans alla dagar även kvällstid. Avlösning i hemmet
innebär att en person från hemtjänsten kommer hem och tar tillfälligt över
omsorgsansvaret. Detta för att den anhörige skall få möjlighet till egen rekreation.
Insatsen innefattar allt det som ingår i den personliga omvårdnad som utförs i hemmet.
Avlösning erbjuds alla veckans dagar, kvällstid och helger.
För timmar utöver de kostnadsfria 15 betalas ordinarie hemtjänstavgift.
Tid över 15 timmar ska särskilt motiveras i beslutsunderlaget.
De första 15 timmarna i månaden är avgiftsfria och för timmar därutöver utgår avgift
enligt hemtjänsttaxa.
Anhöriganställning
En ansökan om att en anhörig anställs för att utföra de insatser den enskilde ansöker om
skall handläggas som ett vanligt biståndsärende. Utredning och beslut skall här även gälla
prövning av de särskilda skäl som den enskilde anför och en bedömning av om skälig
levnadsnivå kan uppnås genom hemtjänsten som utförare. Anställning av den anhörige
överlämnas till enhetschef för bedömning av lämplighet och godkännande.
Växelboende
Erbjuds personer som vårdas i hemmet av anhöriga och där den enskilde har behov av
återkommande omvårdnad på boende eller dennes anhöriga behöver återkommande och
regelbunden avlastning. Växelboende ges i återkommande period med 1-2 veckor per
månad.
Trygghetsplats
Erbjuds dels de som bor i ordinärt boende och som av olika anledningar har ett tillfälligt
behov av trygghet och närhet till personal dels som avlastning för anhöriga.
Trygghetsplats kräver inte någon biståndsbedömning.

Bistånd till särskilt boende

Socialtjänstlagen säger att när behovet av omvårdnad eller kraven på trygghet och
säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta
till särskilt boende. Först när det inte längre är möjligt att tillgodose behoven i det
ordinära boendet, föreligger rätt till bistånd i form av permanent lägenhet i särskilt boende.
Behoven skall vara av omfattande och varaktig karaktär och behov av närhet till personal
dygnet runt skall föreligga.
Den enskilde har i sin ansökan rätt att ansöka om namngivet boende. Om möjligt
tillgodoses önskemålet. I annat fall anvisas ledig lägenhet på något av Lunds kommuns
särskilda boenden. Om sedan önskemålet kvarstår erbjuds möjlighet att sätta upp sig för
byte.
Om den enskilde önskar vidhålla namngivet särskilt boende ges delavslag på detta om inte
särskilda skäl föreligger.
Vid tillfällig platsbrist kan plats köpas hos annan huvudman. Detta kan också bli aktuellt
när behovet är av sådan karaktär att det inte kan tillgodoses på något av kommunens
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boenden.
Kriterier för lägenhet i särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende kan beviljas då en person har ett omfattande behov av
omvårdnad och/eller stöd då hemvårdsinsatser prövats men kraven på säkerhet och
trygghet inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet och som inte kan tillgodoses
inom ramen för hemvårdens resurser

Tilltagande fysisk svaghet kan leda till en känsla av otrygghet och social isolering, och
medföra negativa konsekvenser i den enskildes dagliga livsföring. Även sådana aspekter
måste beaktas vid en helhetsbedömning av frågan om den enskilde alltjämt är tillförsäkrad
en skälig levnadsnivå vid kvarboende i den egna bostaden
Demensboende
Lägenhet i boendeenhet för personer med demenssjukdom eller personer med
demensliknande beteende. Normalt beviljas insatsen efter genomförd demensutredning
med fastställd diagnos.
Korttidsboende
Grunderna för vistelse på korttidsenheten är ett biståndsbedömt beslut enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Beslutet fattas i huvudsak av SVU-teamet för de som efter
sjukhusvård är i behov av korttidsboende före hemgång. Målgrupper är brukare med
behov av 24-timmarstillsyn till följd av stort omvårdnadsbehov och omfattande hälsooch sjukvårdsinsatser och där insatserna inte kan tillgodoses på ett säkert sätt inom
hemvården, brukare som inte kan hantera larm, brukare som inte kan återgå till hemmet
på grund av hinder i boendemiljön.
Parboende
För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer
ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller
sambo oavsett om maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska
gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den
ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Anna Borgius
Förvaltningsdirektör

Lena Carlereus
Myndighetschef
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Caroline Bensefelt
046-359 6342
Caroline.bensefelt@lund.se

Utdrag ur belastningsregistret inom hemvård,
rehabilitering, stöd och service
Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att uppdra
till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregister inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.
Syftet med att införa utdrag ur belastningsregister inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service är att
ge brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott i sitt
eget hem samt att upprätthålla förtroendet för kommunens
verksamhet gällande omsorgen om äldre personer.
Vård- och omsorgsförvaltningen begär idag utdrag ur
belastningsregistret vid anställning, uppdrag eller praktik på enheter
inom LSS där arbete med barn förekommer enligt Lag (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshinder. Även timavlönade ska visa utdrag ur
belastningsregistret innan anställning då arbete med barn kan
förekomma.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på rutin för utdrag ur
belastningsregistret inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019
Rutin för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom
HRSS, 2019-09-30
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst
KPR beslut 2019-03-26 § 8
KPR Protokoll 2019-05-14 § 5 p. 8
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2019-06-04 §37)
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 juni 2019, § 69.
Postadress

Box XXX
Postnr ORT

Besöksadress

Gata nummer

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

forvaltningsbrevlada@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-09-30

Barnets bästa
Vård- och omsorgsförvaltningen begär utdrag ur belastningsregistret
vid anställning, uppdrag eller praktik på enheter inom LSS där arbete
med barn förekommer enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Även
timavlönade ska visa utdrag ur belastningsregistret innan
anställning då arbete med barn kan förekomma.

Ärendet
Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet i Lunds kommun framförde i en
skrivelse 2018-11-27 ett förslag att Lunds kommun vidtar åtgärder
som leder till att utdrag ur belastningsregistret tas vid anställning
inom hemtjänsten.
Den författningsreglerade registerkontrollen där arbetsgivaren ska
kontrollera uppgifter i belastningsregistret i samband med
anställning omfattar idag två områden:
- verksamheter med barn och
- försäkringsförmedlingsverksamhet.
Utöver dessa två verksamheter finns det idag ingen lagstadgad rätt
för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret för
anställning.
Det förekommer att arbetsgivare begär av en arbetssökande att han
eller hon ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, en sorts
informell registerkontroll utan författningsstöd.
De vanligaste skälen till informell registerkontroll är för att skydda
tredje man, förtroendet för verksamheten arbetsgivarens varumärke
eller ekonomiska intressen.
Att kontrollera uppgifter i belastningsregister före anställning är en
avvägning mellan arbetsgivarens intresse och skyddet för den
personliga integriteten för den sökande.

Utredning om belastningskontroll i arbetslivet
I april 2019 kom betänkandet ”Belastningsregisterkontroll i
arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)”
Betänkandet är resultatet av utredningen om
belastningsregisterkontroll i arbetslivet.
Uppdraget har tagit sin utgångspunkt i att det förbud om
registerkontroll i arbetslivet som föreslogs av Utredningen om
registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) genomförs.
I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för
registerkontroll i arbetslivet för bland annat offentliga och enskilda
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aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre
personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant
författningsstöd anses som nödvändigt om det införs ett generellt
förbud mot registerkontroll i arbetslivet.
I betänkandet föreslås en ny lag med benämning ”lag om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt
äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”.
Av integritetsskäl föreslås att kontrollen sker genom att den enskilde
själv visar upp utdraget, att kontrollen inte får dokumenteras på
annat sätt än genom en anteckning om att utdraget visats upp och att
utdraget är begränsat till de brott som kan anses vara av betydelse
för prövningen.
Lagförslaget förslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Förslag på rutin för utdrag ur belastningsregistret
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på rutin för
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Förslaget till rutin är framtaget utifrån vad som framkommer i
betänkandet ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av
utökat författningsstöd (SOU 2019:19)”.
Att förebygga brott i verksamheten
Att begära utdrag ur belastningsregistret är endast en del i att
förbygga brott i verksamheter som utför vård och omsorg. Insatser
och utveckling som rör arbetsmiljö, arbetsorganisation och
yrkesstatus samt större insyn i relationer mellan vårdtagare och
vårdpersonal är viktiga delar i arbetet med att förbygga brott.
Att genom information upplysa brukarna om att stölder förekommer
och vad som är viktigt för dem att tänka på är en annan del i det
förebyggande arbetet. Information kan ges till nya brukare samt via
brev en gång om året inför sommaren.
Även information till medarbetarna om att stölder förekommer samt
hur medarbetarna ska agera i vardagen är viktigt.
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Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås
att

anta förslaget till Rutin av den 30 september 2019
för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service

att

tillämpas från och med 2020-01-01

att

uppföljning av beslutet sker from 2020-09-30 för
ställningstagande till om rutinen ska tillämpas inom fler
verksamhetsområden.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Johanna Bredmar
HR-chef

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef och enhetschefer inom HRSS
Akten
Kommunala pensionärsrådet
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Rutin för utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service
Inledning
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen utförs insatser åt äldre
personer i deras hem. När vården eller omsorgen utförs i brukarens
hem är behovet av skydd som allra störst. Särskilda krav måste
därför kunna ställas på medarbetare som utför vård och omsorg i
hemmet åt äldre.
En noggrann rekryteringsprocess där den arbetssökandes arbetsliv
kartläggs genom utförliga intervjuer, kontroll av meritförteckning
och tjänstgöringsbetyg samt kontakt med referenspersoner är
viktiga delar för att bedöma om en arbetssökande är lämplig, pålitlig
och laglydig innan anställning erbjuds.
Registerkontroll av den som ska erbjudas en anställning för att
utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service är det
sista steget i rekryteringsprocessen.
Syfte
Att ge brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott i
sitt eget hem samt att upprätthålla förtroendet för kommunens
verksamhet gällande omsorgen om äldre personer.
Rutinen säkerställer att kontrollen av registerutdrag sker på ett sätt
som värnar den enskildes personliga integritet i så stor utsträckning
som möjligt.
Målgrupp
Rutinen tillämpas på den som ska erbjudas en anställning, såväl
tillsvidareanställning som tidsbegränsad anställning, för att utföra
vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service samt
personer som ska utföra uppdrag, praktiktjänstgöring eller
anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver
verksamheten.
Den som ska erbjudas en anställning för insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen som utförs i brukarens hem omfattas av rutinen.

Brevmall
190930
Undantagna från rutinen är t.ex. administrativ personal och
vaktmästare som inte kommer i direkt kontakt med brukarna. Även
ledsagare/avlösare är undantagna då insatsen sker utanför hemmet.
Medarbetare som redan är anställd inom verksamhetsområdet
omfattas inte av kontrollen.
Att ta i beaktande
Kontroll av uppgifter i belastningsregistret garanterar inte att en
person är lämplig för en viss anställning. Att någon straffats för ett
brott innebär inte heller att personen nödvändigtvis är olämplig för
att arbeta inom vård- och omsorg. Förekomsten av anteckningar om
brott i belastningsregistret är bara en av de omständigheter som bör
vägas in vid en anställning.
Belastningsregistret visar endast de brott som en person har blivit
dömd för och gallras i huvudregel tio år efter domen eller beslutet.
Vidare finns inte tillgång till brott som en person begått och blivit
dömd för utanför Sveriges gränser.
Genomförande
1. Annonsen
Ange i annonsen att utdrag ur belastningsregistret ska visas
upp av den som ska erbjudas anställning.
2. Inhämtande av registerutdrag
Den som ska erbjudas anställning eller på liknande sätt
tilldelas uppgifter för att utföra insatser i hemmet åt äldre
personer inom verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering,
stöd och service ska visa upp ett registerutdrag innan
anställningsavtal skrivs. Den sökande ska själv ta med
registerutdraget och visa upp för rekryterande chef.
Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.
3. Uppgifter som omfattas av registerkontrollen
Registerutdraget innehåller samtliga brott som den enskilde
är dömd för. Det innebär att även brott som saknar betydelse
för den aktuella tjänsten framkommer.
Brott som är av betydelse för prövningen inför anställning
inom verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och
service är följande:
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Brevmall
190930
-

Förmögenhetsbrott/ekonomiska brott t.ex. stöld och
förskingring, våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott.1

Brotten ska ha lett till annan påföljd än böter. Det innebär att
mindre allvarliga brott som ringa stöld eller ringa
narkotikabrott inte omfattas av bedömningen.
4. Bedömning
En rimlig avvägning mellan behovet för verksamheten och
den enskildes personliga integritet är en viktig aspekt vid
bedömning av uppgifter i belastningsregistret.
Bedömningen ska alltid göras i samråd mellan enhetschef och
verksamhetschef samt i dialog med den sökande.
Aspekter att ta hänsyn till är bland annat:
- Den sökandes kommentarer, beskrivning av brottet etc.
- Finns det brott som saknar betydelse för den aktuella
tjänsten? T.ex. brott som endast lett till böter.
- Hur lång tid tillbaka i tiden avtjänade den sökande sitt
straff?
- Allvarlighetsgraden av brottet.
- Har den sökande dömts flera gånger?
- Bedömning av den sökandes lämplighet ska göras utifrån
samtliga moment i rekryteringsprocessen.
5. Dokumentation
Kontrollen får inte dokumenteras på något annat sätt än
genom en anteckning i anställningsavtalet att utdrag ur
belastningsregistret har visats upp.

1 Brott mot 3 kap. (brott mot liv och hälsa), 4 kap. (brott mot frihet och frid), 6 kap.

(sexualbrott), 8 kap. (stöld, rån och andra tillgreppsbrott), 9 kap. (bedrägeri och annan
oredlighet), 10 kap. (förskingring, annan trolöshet och mutbrott), 14 kap.
(förfalskningsbrott) brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor.
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 37

Skrivelse om utdrag ur belastningsregistret

Dnr VOO 2019/0263
Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om följande:
1) Utredningen om registerkontroll föreslår att det ska införas ett
generellt förbud mot registerkontroll. Lagförslaget föreslås träda i
kraft (efter lagrådsremiss och beslut) den 1 januari 2021.
2) Med hänvisning till ovan. I betänkandet
”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd” lämnas förslag om möjlighet av registerkontroll för
offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Dvs om det blir ett generellt förbud mot registerkontroll ska detta
öppna upp för möjligheten till registerkontroll.

Beslutsunderlag
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå vård- och omsorgsnämnden besluta att uppdra till
förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med
skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i
kommunala pensionärsrådet, av den 27 november 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-04

VOO 2019/0256

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-06-04 klockan 16.05–17.35

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Anette Mårtensson (MP)
Tove Persson (FNL), Insynsplats ej ledamot eller ersättare
Nike Förster (SD), Insynsplats ej ledamot eller ersättare
Annika Nilsson (FI), Insynsplats ej ledamot eller ersättare

Ersättare

Dan Backman (KD)
Martin Stensson (V)

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Bo Svensson, ekonomichef
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 35

Justerare

Tove Klette (L)

Paragrafer

§ 32–39

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10, den 4 juni 2019
kl. 18:00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Klette (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-04

VOO 2019/0256

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

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Paragrafer

§ 32–39

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 69

Skrivelse om utdrag ur belastningsregistret

Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning
På arbetsutskottet den 4 juni 2019 informerade vård- och
omsorgsdirektören Anna Borgius om följande:
1) Utredningen om registerkontroll föreslår att det ska införas ett
generellt förbud mot registerkontroll. Lagförslaget föreslås träda i
kraft (efter lagrådsremiss och beslut) den 1 januari 2021.
2) Med hänvisning till ovan. I betänkandet
”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd” lämnas förslag om möjlighet av registerkontroll för
offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Dvs om det blir ett generellt förbud mot registerkontroll ska detta
öppna upp för möjligheten till registerkontroll.
Arbetsutskottet fattade därefter beslutet
att föreslå vård- och omsorgsnämnden besluta att uppdra till
förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med skrivelsen från
pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018.

Beslutsunderlag
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst
KPR beslut 2019-03-26 § 8
KPR Protokoll 2019-05-14 § 5 p. 8
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2019-06-04 §37)

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av samtliga
ledamöter yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19
skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9 oktober
2019 och behandlas på nämndens möte den 23 oktober 2019.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med
skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i
kommunala pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9
oktober 2019 och behandlas på nämndens möte den 23
oktober 2019.

Protokollsanteckningar
Lars Wirtén (MP) med instämmande av Anette Nilsson (FI), Martin
Stensson (V), Andreas Brodin (S) och Mai Almén (S) inger en
protokollsanteckning med följande lydelse: Vi vill understryka vikten
av att det måste finnas tydliga riktlinjer och kriterier för hanteringen
av uppgifter från brottsregistret för att undvika godtyckliga beslut./
Lars Wirtén (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

VOO 2019/0257

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Habo gård, Habovägen 6, Lomma, 2019-06-19 klockan 17.00–
18.50

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S), from § 65
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Ersättare

Josefine Temrell (L), tjänstgör för Tove Klette (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S)
Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Gunilla Wahlberg (V), tjänstgör för Mai Almén (S) tom § 64
Lena Lindman (SD), from § 65

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 64
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 73
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 73
Lars Öst, Vision, tom § 73
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 73

Justerare

Martin Stensson (V)

Paragrafer

§ 61–74

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2019-06-26 kl.
10:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

VOO 2019/0257

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Martin Stensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 61–74

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-22

Tjänsteskrivelse
2019-10-01
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Diarienummer

VOO 2019/0448
Helena Falk

Vård- och omsorgsnämnden

046-355405
helena.falk@lund.se

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden
och arbetsutskottet 2020
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och för vård- och
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober
2019 dnr VOO 2019/0448.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Behovet av god tillgänglighet för alla beaktas i vård- och omsorgsnämnden
men har inte bedömts relevant vad gäller sammanträdestider för nämnden.

Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden samt vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott år 2020.

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

AU/Nämnd

Sammanträdesdatum

AU

29/1

Nämnd

12/2

AU

26/2

Nämnd

11/3

AU

25/3

Bangatan 10 A

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-01

2 (3)
Diarienummer

VOO 2019/0448
Nämnd

15/4

AU

29/4

Nämnd

29/4

Nämnd

13/5

AU

3/6

Nämnd

24/6

AU

26/8

Nämnd

16/9

AU

14/10

Nämnd

3/11 (tisdag)

AU

25/11

Nämnd

16/12

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att fastställa nedanstående sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
för år 2020:
AU/Nämnd

Sammanträdesdatum

AU

29/1

Nämnd

12/2

AU

26/2

Nämnd

11/3

AU

25/3

Nämnd

15/4

AU

29/4

Nämnd

29/4

Nämnd

13/5

AU

3/6

Tjänsteskrivelse
2019-10-01
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Diarienummer

VOO 2019/0448
Nämnd

24/6

AU

26/8

Nämnd

16/9

AU

14/10

Nämnd

3/11 (tisdag)

AU

25/11

Nämnd

16/12

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Helena Falk
Nämndsekreterare

Vård- och omsorgsförvaltningen
Utredning och service

Anmälningar
2019-10-23

Helena Falk
046-35 54 05

Vård- och omsorgsnämnden

helena.falk@lund.se

Anmälningar till vård- och omsorgsnämndens
sammanträde den 23 oktober 2019
Dnr VOO 2019/0397

a. Samlad måltidsorganisation
Dnr VOO 2017/0034
b. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Dnr VOO 2019/470
c. Beslut om ändring av riktlinje för kommunalt bostadsbidrag till
personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende
Dnr VOO 2019/404

d. Sammanträdestider 2020 för KS och KF
Dnr VOO 2019/0475
e. Expediering av beslut Man ska kunna lita på Lund
Dnr VOO 2018/0536
f. Kommunala pensionärsrådets protokoll med bilagor 2019-09-03

g. Kommunfullmäktige beslut, avsägelse ledamot i nämnden
Dnr VOO 2019/0400
h. Skrivelse från PRO
Dnr VOO 2019/0427
i.

VOO Protokoll AU 2019-10-09

j. Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 2019-09-24
k. Öppna jämförelser - enhetsundersökningen LSS 2019
Dnr VOO 2019/0482
l. Protokoll samverkansgrupp 2019-10-09
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 69

Utredning avseende samlad
måltidsorganisation

Dnr SN 2016/0231

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett servicenämnden i uppdrag att genomföra
en analys av måltidsorganisationen i syfte att identifiera
samordnings- och kvalitetsförbättringar. I ärendet redovisas
resultatet av den genomförda utredningen.

Beslutsunderlag
Utredning avseende samlad måltidsorganisation för Lunds kommun
inklusive bilagor.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06.

Yrkanden
Klara Twete (S) yrkar, med instämmande av Camilla Ländin (C),
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen översända Utredning samlad
måltidsorganisation som redovisning av det
av kommunstyrelsen lämnade utredningsuppdraget samt

att

rekommendera kommunstyrelsen att ge kommunkontoret, i
samverkan med berörda nämnder, i uppdrag att ta fram ett
förslag över hur huvudmannaskapet bör se ut, allt med
utgångspunkt i vad som framgår av Utredning samlad
måltidsorganisation och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-09-06.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

SN 2019/0285

Servicenämnden
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen plan 7, 2019-09-18 klockan 17.00–19.33

Ledamöter

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf
Camilla Ländin (C)
Ljiljana Lipovac (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Klara Twete (S)
Lars Westerberg (S)
Anders Hansson (S)
Bengt Malmberg (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Glennow (L), tjänstgör för Magnus Ekblad (M)

Ersättare

Anders Hallin (C)
Christer Pedersen (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Barbro Törnqvist (S)
Kenth Andersson (S)
Lars A Ohlsson (V)
Ann Lidgren (FI)
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Ann Fröström, Tf Entreprenadchef
Anna Månsson, Nämndsekreterare
Mikael Nordholm, Tillträdande Fastighetschef
Pernilla Nevsten, Chef Projektavdelningen, (medverkar via
Skype)
Pål Svensson, Servicedirektör
Serban Radescu, IT-ansvarig/verksamhetsutvecklare
Therese Karlsson, Tf Måltidschef
Thobias Ligneman, Kommunikatör

Justerare

Lars Westerberg (S)

Paragrafer

§ 65–73

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

SN 2019/0285

Serviceförvaltningen Brotorget 1 Lund, den 23 september 2019
klockan 13:00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragrafer

§ 65–73

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-16

Serviceförvaltningen
Måltidsservice

Tjänsteskrivelse
2019-09-06

Servicenämnden

Redovisning av Utredning avseende samlad
måltidsorganisation för Lunds kommun
Dnr SN 2016/0231

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett servicenämnden i uppdrag att genomföra
en analys av måltidsorganisationen i syfte att identifiera
samordnings- och kvalitetsförbättringar. I ärendet redovisas
resultatet av den genomförda utredningen.

Beslutsunderlag
Utredning avseende samlad måltidsorganisation för Lunds kommun
inklusive bilagor.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-06 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Kommunen ska leva upp till kraven som ställs från Livsmedelsverket
men även de riktlinjer som finns antagna i kommunens kostpolicy.
Bra måltider från unga år kan i förlängningen påverka folkhälsan på
ett positivt sätt. Skolmåltiden är en del av utbildningen, men är också
en förutsättning för trivsel och lärande. Oavsett hur mycket resurser
skolan lägger på pedagoger och läromedel är det svårt för en hungrig
elev att ta till sig kunskap. Bra måltider möjliggör bättre skolresultat
för eleverna.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett servicenämnden i uppdrag att genomföra
en analys av måltidsorganisationen i syfte att identifiera
samordnings- och kvalitetsförbättringar. Utredningen redovisas nu i
rapportform; rapporten med bilagor biläggs detta ärende.

Sammanfattning
Det finns flera nämnder som hanterar måltider i kommunen. I
utredningen har barn- och skolnämnden samt servicenämnden valts
Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
2019-09-06
ut som studieobjekt. Även på andra sätt har tydliga avgränsningar
gjorts av utredningsuppdraget, vilket framgår av rapporten.
Den fråga som utredningen haft att besvara är:
Finns det samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om
ansvaret för måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en
huvudman?
Nedan följer ett urval av de skillnader som identifierats mellan
huvudmännen. Resultatet visar på skillnader avseende kostnader,
och inköpsstatistik. Resultatet för kartläggning av den dagliga driften
visar vidare att huvudmännens enheter hanterar måltider i olika stor
utsträckning och omfattning. Resultatet visar också på skillnader
mellan huvudmännens ansvarsfördelning avseende daglig drift av
verksamheten. Resultatet avseende ledning och styrning av
verksamheterna följer samma trend som resultatet för daglig drift.
Resultatet visar att utbud, variation och tillgång till vegetariska
lunchalternativ skiljer sig åt mellan huvudmännen. Skillnader mellan
huvudmännen avseende vilken kost som hanteras som specialkost
samt tillgången på information om innehåll i rätter vid servering har
identifierats. Det finns även en spridning mellan huvudmän och
enheter gällande hur specialkost hanteras och vilka intyg som
används. Resultatet visar att huvudmännen har kommit olika långt i
arbetet med att minska matsvinn och på skillnader mellan
huvudmännen avseende det utvecklingsinriktade arbetet. Resultatet
visar också på markanta skillnader mellan huvudmännen avseende
antalet delade tjänster.
Med utgångspunkt i antaganden, insamlad data och sammanställt
och analyserat resultat, dras slutsatsen att en samlad
måltidsorganisation skulle leda till mer likvärdiga nivåer, mer
likvärdig kvalitet på måltider i kommunen, att kommunens resurser
nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att samordning skulle
möjliggöras i stor utsträckning för måltidsverksamheterna. Målet om
”Ett Lund” och Likvärdig skola skulle vara ett steg närmre att mötas
till följd av ett samlat huvudmannaskap. Det har identifierats att
samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt
resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap
för måltider för utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden samt
servicenämnden.

Fortsatt arbete
Utredningen har gett en ökad kunskap och bättre översikt över
kommunens måltidsorganisation. Det finns dock fortfarande flera
områden där det råder relativt stor okunskap och där det saknas
övergripande strategier för kommunen. Ytterligare kartläggning och
utredning bör genomföras i syfte att optimera Lunds kommun
måltidsverksamheter. Det rekommenderas att:
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Kommunkontoret, i samverkan med berörda nämnder, ges i
uppdrag att ta fram ett förslag över hur huvudmannaskapet
bör se ut.
Utgångspunkten för uppdraget ska vara att de enheter som
lyder under utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden
samt servicenämnden samlas under ett huvudmannaskap.
Huvudmannen har ansvar för samtliga måltidsverksamheter i
förskola, grundskola och gymnasium.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen översända Utredning samlad
måltidsorganisation som redovisning av det av
kommunstyrelsen lämnade utredningsuppdraget samt

att

rekommendera kommunstyrelsen att ge kommunkontoret, i
samverkan med berörda nämnder, i uppdrag att ta fram ett
förslag över hur huvudmannaskapet bör se ut, allt med
utgångspunkt i vad som framgår av Utredning samlad
måltidsorganisation och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-09-06.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Akten

Therese Karlsson
T f Måltidschef
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2.

BAKGRUND OCH BESTÄLLARE

Bakgrundsbeskrivning
Serviceförvaltningen framställde 2016-12-15 en tjänsteskrivelse som lyfte att ansvaret för
måltidsverksamheten i kommunen delas av flera förvaltningar och att det sannolikt finns
samordningsvinster1 och kvalitetsförbättringar2 att göra om ansvaret för måltider i kommunen läggs
hos en huvudman (Serviceförvaltningen, 2016). Servicenämnden beslutade 2017-01-11 att föreslå
kommunstyrelsen att beställa en utredning avseende samlad måltidsorganisation i enlighet med
vad som lades fram i Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-15 (Servicenämnden, 2017).
Kommunstyrelsens beslutade 2017-09-13 att ge Servicenämnden i uppdrag att
genomföra en analys av måltidsorganisation i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar (Kommunstyrelsen, 2017) (Bilaga 1).
Beställare
Kommunstyrelsen har gett Servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar
(Kommunstyrelsen, 2017).
Frågeställning
Finns det samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för
måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en huvudman3?
Antaganden
Antagande 1
Om det finns stora skillnader mellan enheter4 under olika huvudmän för måltidsverksamheter i
kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om
ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs hos en huvudman.
Antagande 2
Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har ett nära
samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för övriga enheter och
huvudmän i Lunds kommun.

Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
3 Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
4 Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner
1
2

4

3.

SAMMANFATTNING

Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion gör Lunds
kommun stora investeringar i måltider varje dag. Dagligen tillhandahålls en mängd måltider till
invånarna i kommunen. Under år 2018 köpte kommunen livsmedel till ett värde av 110 miljoner
kronor. Uppskattningsvis serverades det cirka 27 500 lunchportioner endast i förskola, grundskola
och gymnasium, varje dag, under våren 2019. För att dagligen producera, hantera, transportera
och servera denna kvantitet krävs det att kommunen har en effektiv organisation för måltider.
I Lunds kommun är ansvaret för måltidsverksamheter fördelat mellan Barn- och
skolnämnden, Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden samt Servicenämnden. Det innebär att måltidsverksamheterna i kommunen lyder
under ett delat huvudmannaskap. Det delade huvudmannaskapet är påtagligt för
måltidsverksamheter i förskola, skola och gymnasium då huvudmannaskapet delas av
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen gav Servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar
(Kommunstyrelsen, 2017). Utredningen ska besvara frågeställningen: finns det samordningsvinster
och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en
huvudman? Följande antaganden görs:
1. Om det finns stora skillnader mellan enheter under olika huvudmän för
måltidsverksamheter i kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och
kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs
hos en huvudman.
2. Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för
övriga enheter och huvudmän i Lunds kommun.
En kvantitativ metodansats tillämpas, där delar av nuvarande måltidsorganisation
kartläggs och granskas i syfte att framställa en nulägesbild över måltidsorganisationen i Lunds
kommun. Två kommunala huvudmän för måltidsverksamheter granskas i syfte att identifiera
eventuella skillnader, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden. En analys genomförs med
utgångspunkt i dessa skillnader för att identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar vid ett
eventuellt samlat huvudmannaskap. Ett antal enheter under respektive huvudman utgör urvalet, 22
av Servicenämndens enheter och 15 av Barn- och skolnämndens enheter. Huvudmännen bedriver
verksamhet i grundskola, samarbetar nära varandra och ska leverera samma typ av slutprodukt till
samma målgrupp.
En mängd data har samlats in via olika källor i syfte att skapa ett brett och tillförlitligt
underlag som utgörs av flera olika parametrar. Data har sammanställts och analyserats. Följande
data har samlats in:
 Kostnader: livsmedel, grundbeställning, personal servering, disk och städ
 Inköpsstatistik: andel ekologiska livsmedel, köp utanför nettoprislista, inköpsmetod
 Livsmedelssäkerhet: avvikelser vid offentlig kontroll
 Kartläggning av organisation: daglig drift, ledning och styrning, följsamhet lagar,
riktlinjer och styrdokument, mål- och utvecklingsinriktat arbete samt uppgifter om
arbetsmiljö och personal.
Datainsamlingen avgränsas till tidsperioden 2017- 2019 Q1 med undantag för uppgifter avseende
personal och arbetsmiljö samt livsmedelssäkerhet där data även samlas in för år 2016. Data
samlas in via kommunens ekonomisystem, system för upphandling och uppföljning, via
livsmedelsgrossist, Miljöförvaltningen samt via enkät. Totalt besvarade 16 utav 16 respondenter
enkäten. En del respondenter har lämnat vissa frågor obesvarade, det innebär att underlaget till
viss del består av ofullständiga svar. Trots ett visst svarsbortfall samt att underlaget är begränsat
till en mindre del av kommunens totala köksbestånd och inte är representativt, bedöms underlaget
vara tillförlitligt. Underlaget bedöms lämpa sig för analys och slutsatser av samordningsvinster,
kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursnyttjande vid ett eventuellt samlat huvudmannaskap för
måltidsverksamheter i Lunds kommun. Analys och slutsatser begränsas dock till att avse
huvudmannaskapet för enheter inom Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden.
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Resultat & analys i korthet
Nedan följer en övergripande sammanställning över resultat och analys av insamlad data.
Kostnader
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende kostnader. I dagsläget är
kostnaderna inte jämnt fördelade mellan varken enheter eller huvudmän. Barn- och skolnämnden
har en högre genomsnittlig kostnad per år per elev för 2017 och 2018 än Servicenämnden. År
2017 var den genomsnittliga totalkostnaden per elev vid Barn- och skolnämndens enheter 7324 kr
och 6189 kr vid Servicenämndens enheter. År 2018 var den genomsnittliga totalkostnaden per elev
vid Barn- och skolnämndens enheter 7454 kr och 6466 kr vid Servicenämndens enheter. Det som
bidrar till skillnaderna är framförallt kostnader för grundbeställning samt personalkostnad för
servering, disk och städ. Kostnad för livsmedel är liten och utgör inte någon större påverkan.
Det går att konstatera att det delade huvudmanskapet bidrar till att kostnaderna inte
är jämnt fördelade. På grund av det delade huvudmannaskapet och rådande redovisningsrutiner är
det inte möjligt att med säkerhet uppge exakt vad måltider i kommunen kostar. Rådande
redovisningsrutiner gör att det inte går att genomföra en analys av kostnader utan att nyttja
schabloner. Kommunen saknar översikt och på så vis även möjlighet att styra kostnader.
Inköpsstatistik
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende inköpsstatistik. Enheter under
Servicenämnden köper in högre andel ekologiska livsmedel, har lägre andel inköp utanför
nettoprislistan samt följer kommunens riktlinjer om inköp via e-handel i större utsträckning. Det är
relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen och de följer genomgående samma trend.
Då enheter under Barn- och skolnämnden är mottagningskök och endast köper livsmedel till
frukost, mellanmål och i viss utsträckning salladsbuffé, hade ett omvänt resultat varit mer rimligt.
Det bör vara lättare för enheter som arbetar med måltider i mindre omfattning att endast köpa
produkter på nettoprislistan samt ekologiska livsmedel. Det bör inte vara någon skillnad mellan
huvudmännen avseende ordertyp då samtliga medarbetare i kommunen erbjuds kurser i e-handel.
Det är möjligt att de skillnader som har identifierats bottnar i ett kunskapsgap,
ansträngningar att hålla nere kostnader eller brist på tid och resurser. Oavsett anledning, indikerar
resultatet att huvudmannaskapet bidrar till skillnader avseende inköpsstatistik.
Livsmedelssäkerhet
Resultatet visar på mindre skillnader mellan huvudmännen avseende livsmedelssäkerhet. Barnoch skolnämnden har en högre andel avvikelser vid offentliga kontroller jämfört med
Servicenämnden. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att dra alldeles för stora slutsatser. Det är
inte säkert att huvudmannaskapet spelar en avgörande roll för andelen avvikelser som
kontrollmyndigheten noterat. Det är möjligt att antalet avvikelser snarare har sitt ursprung i
respektive enhets specifika förutsättningar.
Arbete med livsmedel och måltider kräver kunskap och kompetens för att
verksamheten ska klara av att leva upp till befintlig lagstiftning. Det är möjligt att resultatet indikerar
att det finns viss skillnad mellan huvudmännen avseende kunskap kring måltider, alternativt tid och
resurser och att det påverkar resultatet för livsmedelssäkerhet.
Kartläggning av organisation
Omfattning daglig drift
Resultatet för kartläggning av den dagliga driften visar att huvudmännens enheter hanterar
måltider i olika stor utsträckning och omfattning. Resultatet är i linje med att samtliga enheter under
Barn- och skolnämnden är mottagningskök och att majoriteten av Servicenämndens enheter är
tillagningskök.
Ansvarsfördelning daglig drift
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännens ansvarsfördelning avseende daglig drift av
verksamheten. Ansvaret för matsedelsplanering, livsmedelsbeställning, specialkost- samt
vikariehantering och schemaläggning är fördelat till betydligt fler befattningar inom Barn- och
skolnämnden jämfört med Servicenämnden. Resultatet indikerar att måltidsverksamheter i
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kommunen inte följer en gemensam modell för organisation och struktur av daglig drift. Det är upp
till respektive huvudman eller enhet att fördelar ansvaret. Det är möjligt att ifrågasätta om det är ett
effektivt resursnyttjande att varje enskild enhet arbetar enligt en egen struktur för ansvarsfördelning
av den dagliga driften.
Ansvarsfördelning ledning och styrning
Resultatet avseende ledning och styrning av verksamheterna följer samma trend som resultatet för
daglig drift. Ansvarsfördelningen vid respektive huvudman skiljer sig åt. Enheter under
Servicenämnden har genomgående fördelat ansvar för ledning och styrning av verksamheten till
tre olika befattningar. Enheter under Barn- och skolnämnden har genomgående fördelat ansvaret
för ledning och styrning av verksamheten till sex olika befattningar. Resultatet väcker frågor kring
huruvida kommunen nyttjar resurser på bästa sätt när det är en stor spridning inom organisationen
kring vilka befattningar som är ansvariga för ledning och styrning av verksamheterna.
Följsamhet lagar, riktlinjer och styrdokument för måltider
Resultatet för kartläggning av följsamhet enligt befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument för
måltider, visar på skillnader mellan huvudmän samt enheter inom Barn- och skolnämnden. Enheter
under respektive huvudman arbetar på olika sätt för att följa Lunds kommuns kostpolicy. Resultatet
visar att båda huvudmännen arbetar för att ge matgästen möjlighet att påverka måltiden. Barn- och
skolnämnden har dock större möjlighet att ge matgästerna chans att påverka måltiden jämfört med
Servicenämnden.
Resultatet visar att utbud, variation och tillgång till vegetariska lunchalternativ skiljer
sig åt mellan huvudmännen. Skillnader mellan huvudmännen avseende vilken kost som hanteras
som specialkost samt tillgången på information om innehåll i rätter vid servering har identifierats.
Det finns även en spridning mellan huvudmän och enheter gällande hur specialkost hanteras och
vilka intyg som används. Resultatet visar att huvudmännen har kommit olika långt i arbetet med att
minska matsvinn.
Det är möjligt att det delade huvudmannaskap leder till dubbelarbete då enheter och
huvudmän arbetar med olika metoder och tillvägagångssätt för att följa befintliga lagar, riktlinjer
och styrdokument. Resultatet väcker frågan om arbetet hade kunnat effektiviseras och samordnas
om det planerades och leddes centralt. Det delade huvudmannaskapet leder även till att det inte är
likvärdiga kvalitetsnivåer i kommunen, huvudmannaskapet avgör hur utbudet vid respektive
måltidsverksamhet ser ut.
Mål- och utvecklingsinriktat arbete
Resultatet visar att huvudmännen arbetar målinriktat på olika sätt och i olika stor utsträckning.
Enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål bör kunna nyttja samma tillvägagångssätt
och strategier. Det är inte klarlagt om det är huvudmannaskapet eller rådande gränsdragningar
som bidrar till att samarbetet är begränsat.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende det
utvecklingsinriktade arbetet. Det är tydligt att det saknas en plan och strategi för att utveckla
måltidskvaliteten för samtliga måltidsverksamheter i kommunen. Huvudmän och enskilda enheter
genomför insatser och försöker samarbeta kring frågan, men igen enskild huvudman har det
övergripande ansvaret.
Resultatet visar att huvudmän och enheter skiljer sig åt gällande mätning av
gästnöjdhet. En del enheter under Barn- och skolnämnden mäter gästnöjdheten, en del enheter
genomför inga mätningar. Gästnöjdheten mäts inte alls vid enheter under Servicenämnden, men
det finns planer på att genomföra mätningar inom ett år.
Resultatet visar att huvudmän och enskilda enheter under Barn- och skolnämnden
arbetar separat för att identifiera lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för sina medarbetare.
Resultatet indikerar att det inte är likvärdiga nivåer gällande möjligheten till kompetensutveckling
samt att tillgången på kunskap och kompetens på så vis skiljer sig åt mellan huvudmännen.
Det går att anta att det är möjligt att arbeta mer kommunövergripande med mål- och
utvecklingsinriktat arbete kring måltider än vad som görs idag. Det är troligt att det vid ett samlat
huvudmannaskap skulle vara möjligt att se ett mer effektivt resursnyttjande och
samordningsvinster i arbetet med att nå kommunövergripande mål, kvalitetsutveckla måltider samt
kompetensutveckla medarbetare.
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Arbetsmiljö & personal
Resultatet indikerar att huvudmannaskapet påverkar huruvida måltidsverksamheten på skolan
hanteras som en egen arbetsmiljö avseende arbetsplatsträffar. Flera enheter under Barn- och
skolnämnden anordnar arbetsplatsträffar för medarbetarna tillsammans med pedagogisk personal.
Pedagogisk verksamhet och måltidsverksamhet skiljer sig åt och det bör finnas olika forum för att
hantera arbetsplatsfrågor för respektive verksamhet. Resultatet väcker frågor kring hur stort
utrymme det finns för medarbetare i måltidsverksamhet att lyfta och diskutera ämnen som rör
måltider vid arbetsplatsträffar där pedagogisk personal är överrepresenterad.
Resultatet visa på stora skillnader i antalet anställda och antalet årsarbetare mellan
huvudmännen. Servicenämnden har betydligt fler årsarbetare jämfört med Barn- och
skolnämnden. Resultatet är inte förvånande då enheter under Barn- och skolnämnden är färre till
antal, mindre och mottagningskök till skillnad från enheter under Servicenämnden som är fler,
större och övervägande tillagningskök.
Resultatet visar på markanta skillnader mellan huvudmännen avseende antalet
delade tjänster. Enheter under Barn- och skolnämnden har betydligt fler delade tjänster än enheter
under Servicenämnden. Det är troligt att andelen delade tjänster i Barn- och skolnämnden är
grundade i ansträngningar för att optimera och nyttja resurser så effektivt som möjligt. Resultatet
väcker dock frågan om delade tjänster inverkar på medarbetares engagemang samt om
medarbetare med delad tjänst rekryteras in enligt samma premisser och upplever samma känsla
av tillhörighet.
Resultatet visar på skillnad mellan huvudmännen avseende vilka befattningar som är
verksamma i måltidsverksamheterna. Det är möjligt att det beror på att arbetet som utförs i
tillagnings- och mottagningskök skiljer sig åt och därför kräver olika kompetens. Resultatet väcker
dock frågan om de båda huvudmännen ställer samma typ av krav på kompetens vid rekrytering
och anställning.
Slutsats
Med utgångspunkt i antaganden, insamlad data, sammanställt och analyserat resultat dras
slutsatsen att en samlad måltidsorganisation skulle leda till mer likvärdiga nivåer, en mer likvärdig
kvalitet på måltider i kommunen, att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att
samordning skulle möjliggöras i stor utsträckning för måltidsverksamheterna. Målet om ”Ett Lund”
och Likvärdig skola skulle vara ett steg närmre att mötas till följd av ett samlat huvudmannaskap.
Det har identifierats att samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt
resursnyttjande skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för måltider för
Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden. Nedan följer utredningens
slutsats avseende samordningsvinster, kvalitetsförbättringar samt effektivt resursnyttjande.
Samordningsvinster
Resultatet visar att det i flera avseenden saknas samordning mellan enheter och huvudmän
under det delade huvudmannaskapet. Daglig drift, ledning och styrning, insatser för att
kompetensutveckla medarbetare, nå kommunövergripande mål, följa befintliga lagar, riktlinjer
och styrdokument karaktäriserat av ett splittrat tillvägagångssätt. Det är upp till enskilda enheter
och huvudmän att ta fram och implementera planer. Det är troligt att det finns samordningsvinster
att göra vid ett samlat huvudmannaskap om enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål
använde samma tillvägagångssätt och strategier. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis
bidra till en minskad sårbarhet för enskilda verksamheter om stöd finns att få centralt för
respektive enhet. Troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap leda till bättre samordning och ett
mer kommunövergripande mål- och utvecklingsinriktat arbete kring måltider i kommunen.
Kvalitetsförbättringar
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap leder till att enheter och huvudmän inte levererar
en likvärdig slutprodukt. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer för huvudmännen avseende utbud,
hantering av specialkost, andelen ekologiska livsmedel, inköpsbeteende, nivån på
livsmedelssäkerhet eller matgästers möjlighet att påverka måltiden. Det råder inte likvärdighet
kring möjlighet till kompetensutveckling vilket antas få konsekvenser gällande tillgången på
kunskap och kompetens hos huvudmännen. Kvalitetsnivåerna är inte likvärdiga mellan
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huvudmännen avseende möjlighet till arbetsplatsträffar där relevanta frågor behandlas för
medarbetare verksamma i måltidsverksamheter.
Resultatet visar att kostnaden för måltider i kommunen inte är likvärdig utan ojämnt
fördelade mellan både enheter och huvudmän. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis bidra
till en mer rättvis och likvärdig kostnadsfördelningen för måltider i kommunen samt att identifierade
skillnaderna mellan huvudmännen avseende kvalitetsnivåer skulle minska eller i bästa fall
elimineras. Det är troligt att en gemensam kvalitetsnivå och likvärdighet för måltider i kommunen
skulle uppnås genom ett samlat huvudmannaskap.
Effektivt resursnyttjande
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap troligtvis leder till ett mindre effektivt resursnyttjande
än vad som är möjligt. Det saknas övergripande struktur och organisation för måltider i kommunen.
Det råder skillnader över vilka befattningar som ansvarar för olika verksamhetsområden.
Organisationsstruktur för ledning och styrning samt ansvarsfördelning varierar mellan
huvudmännen. Med utgångspunkt i resultatet är det rimligt att förutsätta att ett samlat
huvudmannaskap troligtvis skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande då en huvudman antas
organisera samtliga enheter centralt utefter samma struktur för ledning, styrning och
ansvarsfördelning. En gemensam modell för organisationsstruktur av enheterna skulle troligtvis
leda till att samtliga enheter bedriver verksamhet på samma sätt, följer en gemensam planering,
samma lagar, riktlinjer, styrdokument och utvecklingsplan samt följer upp verksamheten på samma
sätt i enlighet med skollagens krav.
Det går att anta att ett samlat huvudmannaskap skulle leda till ett mer effektivt
resursnyttjande då dubbelarbete antas minska eller elimineras. En samlad måltidsorganisation
skulle troligtvis även öka möjligheten till översyn över kostnader för måltider i kommunen. I
dagsläget är det inte möjligt att med säkerhet konstatera vad måltider i kommunen kostar på grund
av rådande redovisningsrutiner. Om det finns en god översikt över kostnader ökar det möjligheten
att effektivt styra och nyttja resurser. Resultatet visar på att ett samlat huvudmannaskap troligtvis
skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande för kommunen.
Rekommendation
Bra måltider kräver engagemang, kompetens och samarbete, en gemensam målbild samt en
organisation som kan arbeta för att driva utvecklingen framåt.
Med utgångspunkt i insamlad och analyserad data samt dragna slutsatser läggs
följande rekommendation fram kring samlad måltidsorganisation för Lunds kommun:
 De enheter som lyder under Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden samlas under ett huvudmannaskap. Huvudmannen har ansvar
för samtliga måltidsverksamheter i förskola, grundskola och gymnasium.
 De tre huvudmännen ges i uppdrag att ta fram ett förslag över hur
huvudmannaskapet bör se ut.
 Det genomförs en förändring av rutiner för kostnadsredovisning för måltider i
kommunen, ett system tas fram som möjliggör att enheter särskiljer kostnader för
olika måltider på ett bättre sätt.
Rekommendation vidare utredning
Till följd av att utredningen genomförts finns det mer kunskap och ökad översikt över kommunens
måltidsorganisation. Det finns dock fortfarande flera områden där det råder relativt stor okunskap
och där det saknas övergripande strategier för kommunen. Ytterligare kartläggning och utredning
bör genomföras i syfte att optimera Lunds kommun måltidsverksamheter. Det rekommenderas att
vidare utredning genomförs i syfte att:
 Identifiera en färdplan för framtiden för Lunds kommuns måltidsverksamheter.
 Ta fram en tydlig strategi och målsättning för Lunds kommuns
måltidsorganisation för att säkra likvärdighet, kvalitet och effektivt
resursnyttjande.
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4.

METOD

En analys av måltidsorganisationen genomförs i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar. En kvantitativ metod tillämpas där delar av nuvarande organisation kartläggs
för att möjliggöra att en nulägesbild presenteras. En avgränsad del av Lunds kommuns
måltidsverksamhet granskas där fler huvudmän är ansvariga för enheter som har ett relativt nära
samarbete. Med utgångspunkt i rådande förhållanden under ett delat huvudmannaskap genomförs
en analys i syfte att svara på om det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra
om måltidsverksamheterna i kommunen samlas under en huvudman.
Utförare
Utredningen utförs av Serviceförvaltningen i samarbete med Kommunkontoret, Barn- och
skolförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. Projektorganisationen för utredningen består av
en styrgrupp, arbetsgrupp samt facklig referensgrupp.
Styrgrupp
Utredare Serviceförvaltningen: Tilde Viderström Ahlström
Tillförordnad Måltidschef Serviceförvaltningen: Therese Karlsson
Direktör Serviceförvaltningen: Pål Svensson
Direktör Barn- och skolförvaltningen: Jytte Lindborg
Direktör Utbildningsförvaltningen: Stefan Norrestam
Biträdande Kommundirektör: Carin Hillåker
Arbetsgrupp
Utredare Serviceförvaltningen: Tilde Viderström Ahlström
Ekonom Serviceförvaltningen: Rickard Davidsson
Utvecklingssamordnare Serviceförvaltningen: Linda Sandgren
Samordnare Kommunkontoret: Magdalena Titze
Ekonom Barn- och skolförvaltningen: Fredrika Ahlström
Administrativ chef Barn- och skolförvaltningen: Bengt Henricson
Referensgrupp
Företrädare Vision: Anna Nilsson
Företrädare Kommunal: Preben Widerberg
Tillvägagångssätt
En kvantitativ metodansats tillämpas, där delar av nuvarande måltidsorganisation kartläggs i syfte
att framställa en nulägesbild över måltidsorganisationen i Lunds kommun. Två kommunala
huvudmän för måltidsverksamheter5 granskas i syfte att identifiera eventuella skillnader. En analys
genomförs med utgångspunkt i dessa skillnader för att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar vid ett eventuellt samlat huvudmannaskap.
Underlag och urval
Underlaget utgörs av en begränsad del av kommunens totala köksbestånd. Två av sex kommunala
huvudmän kartläggs och granskas, Servicenämnden och Barn- och skolnämnden. Ett antal
enheter under respektive huvudman har valts ut och utgör underlaget för datainsamlingen, 22 av
Servicenämndens enheter och 15 av Barn- och skolnämndens enheter.
Enheterna tillhör olika huvudmän och är inte jämt fördelade i antal mellan de båda
huvudmännen. Urvalet består av fler enheter under Servicenämnden än enheter under Barn- och
skolnämnden. Samtliga enheter är en del av grundskoleverksamhet i Lunds kommun. På så vis
ska enheterna leverera en likvärdig slutprodukt till samma typ av gäst. Enheterna verkar dock
utifrån olika förutsättningar och är inte direkt jämförbara med varandra. Majoriteten av enheterna
tillhörande Barn- och skolnämnden är mottagningskök och en övervägande del av enheterna
tillhörande Servicenämnden är tillagningskök. Utöver det skiljer sig även enheterna åt i storlek och
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elevantal, även årskurserna varierar mellan enheterna. Urvalet är inte representativt för Lunds
kommuns måltidsorganisation men motiveras av utredningens antaganden:
1) Om det finns stora skillnader mellan enheter under de olika huvudmännen är det troligt att
det finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för
måltidsverksamheterna i kommunen läggs hos en huvudman.
2) Är det dessutom möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete med varandra, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att
identifiera för övriga enheter och huvudmän.
Då urvalet inte är representativt för samtliga måltidsverksamheter i kommunen bör generalisering
av resultatet göras med försiktighet.
Data
Data för flera olika kategorier har samlats in via olika metoder och källor i syfte att skapa ett brett
och tillförlitligt underlag som utgörs av flera olika parametrar. Data har sammanställts och
analyserats. Nedan följer en redogörelse över vilken data som samlats in, enligt vilken metod samt
för vilken tidsperiod.
Kostnader
Data avseende kostnader för livsmedel, grundbeställningar6 och serveringstimmar7 har hämtats ur
kommunens ekonomisystem8 för åren 2017 och 2018. Data avseende personalkostnader för
servering disk och städ har tagits fram via beräkningar baserat på uppgifter om bemanning som
samlats in via enkät samt uppgifter om genomsnittlig lön för aktuell yrkesgrupp för åren 2017 och
2018 som samlats in via HR-avdelningen.
Inköpsstatistik
Data avseende inköp utanför nettoprislistan9 samt inköp av ekologiska livsmedel har hämtats från
DKAB Hantera Livs10 för åren 2017 till och med 2018 respektive 2017 till och med 2019 Q1. Data
gällande inköp enligt kommunens riktlinjer för e-handel11 för 2019 Q1 tillhandahålls av Martin &
Servera som är Lunds kommuns största livsmedelsgrossist och får representera övrig handel med
mindre livsmedelsgrossister.
Livsmedelssäkerhet
Data avseende livsmedelssäkerhet har samlats in via Miljöförvaltningens kontrollrapporter12 för
2016 till och med 2019 Q1, även uppgifter om riskklassningar13 har samlats in via
Miljöförvaltningen.
Kartläggning av organisation
Data avseende daglig drift, ledning och styrning, följsamhet lagar, riktlinjer och styrdokument samt
mål- och utvecklingsinriktat arbete har samlats in för 2019 genom via enkät. Data avseende
arbetsmiljö och personal har samlats in för verksamhetsåren 2016 till och med 2019 Q1, via
samma enkät.
Enkät
Enkät som användes vid kartläggning av Lunds kommuns måltidsorganisation bestod av 52 frågor
(se bilaga 2). Frågorna besvarades genom fasta svarsalternativ, flervalsalternativ samt öppna svar.
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Enkäten utformades och sammanställdes specifikt för ändamålet att samla in uppgifter för att
kartlägga Lunds kommuns måltidsorganisation.
Enkäten skickades ut till verksamhetsansvarig för respektive enhet under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap, det vill säga rektorer, administrativa chefer och servicechefer14. I
flertalet fall skickades enkäten ut till samma respondent mer än en gång då samma person är
verksamhetsansvarig för mer än en måltidsverksamhet. Enkäten skickades ut till
verksamhetsansvarig för enheter under Servicenämndens huvudmannaskap, tillika Måltidschef i
kommunen som besvarade enkäten tillsammans med medarbetare i Måltidsservice stab.
Respektive respondent hade möjlighet att överlämna besvarandet av enkäten till
medarbetare som bedöms bäst lämpad att besvara enkäten. Enkäten skickades ut via länk i e-mail
med instruktioner om hur den skulle besvaras samt vilka system som skulle nyttjas för att plocka
fram de uppgifter som efterfrågades. I e-mailet ingick även ett följebrev med information om syftet
med enkäten (se bilaga 3). Respondenter informerades om att enkäten inte var anonym.
Svarsfrekvens och bortfall
Enkäten skickades ut till 16 respondenter totalt. Femton respondenter inom Barn- och
skolnämnden och en respondent inom Servicenämnden.
Totalt besvarade 16 utav 16 respondenter enkäten som skickades ut. Samtliga
enkäter besvarades således och i det avseendet finns det inget bortfall som påverkar resultatet.
Däremot har en del av respondenterna lämnat vissa frågor obesvarade, vilket innebär att
ofullständiga svar till viss del inkommit. Det är uteslutande uppgifter som rör personal och
arbetsmiljö som har lämnats obesvarade. Flertalet respondenter har angett att de inte har haft
tillgång till efterfrågad data i HR-systemet. Det får viss inverkan på underlaget som rör arbetsmiljö
och personal.
Avgränsningar
Datainsamling avgränsas till tidsperioden 2017- 2019 Q1 med undantag för personaluppgifter och
uppgifter gällande livsmedelssäkerhet där data även samlas in för år 2016.
Avgränsning har gjorts avseende urval, som begränsats till mottagningskök15 i grundskola under
Barn- och skolnämndens huvudmannaskap samt tillagningskök16 och mottagningskök i grundskola
under Servicenämndens huvudmannaskap. Ytterligare avgränsning har gjorts i syfte att välja ut
enheter som samarbetar närmst och som är mest likvärdiga varandra. De enheter som har
exkluderats ur underlaget är de som tillhör mindre specialskolor under Barn- och skolnämndens
huvudmannaskap, så som KSU-verksamheter17 och grundsärskolor. Även tillagningskök i
kombinerad för- och grundskola samt enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap
som köper måltider från närliggande förskola är exkluderade (se bilaga 4). Slutligen avgränsas
analys och slutsatser till att endast avse huvudmannaskapet för enheter inom
Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt Servicenämnden.
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5.

INLEDNING

Måltider är en del av kommunens utvecklings-, hållbarhets- och folkhälsoarbete. Måltider i skola
bidrar till att elever skapar bra matvanor för livet, främjar god hälsa nu och i framtiden och
underlättar lärandet (Livsmedelsverket, 2019). Enligt Livsmedelsverket är en investering i bra
måltider en investering i skolelevers hälsa, trivsel och förutsättningar att lära sig vilket i
förlängningen påverkar skolresultaten (Livsmedelsverket, 2019).
Sveriges kommuner köper in livsmedel till offentliga måltider till ett värde av cirka sju
miljarder kronor per år (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Det
motsvarar cirka 3 procent av Sveriges totala livsmedelskonsumtion (exklusive alkoholhaltiga
drycker). Det görs med andra ord stora investeringar i offentliga måltider. I Sverige serveras varje
dag cirka 3 miljoner måltider i offentlig sektor inom förskola, skola, vård- och omsorg. Ungefär
varannan måltid inom restaurangbranschen serveras inom den offentliga sektorn
(Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018).
Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion
gör Lunds kommun stora investeringar i måltider varje dag. Lunds kommun tillhandahåller dagligen
en mängd måltider till invånarna i kommunen. Under år 2018 köpte kommunen livsmedel till ett
värde av 110 miljoner kronor. Uppskattningsvis serverades det dagligen cirka 27 500
lunchportioner endast i förskola, grundskola och gymnasium under våren 2019. För att dagligen
producera, hantera, transportera och servera denna kvantitet krävs det att det finns en effektiv
måltidsorganisation i kommunen.
Måltidens organisation – andra kommuner
Livsmedelsverket genomförde, 2018, en kartläggning av offentliga måltider i kommunalt driven
verksamhet (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Kartläggningen
genomfördes som en nationell enkätundersökning och riktade sig till samtliga kommuner i Sverige i
syfte att skapa en övergripande bild av den offentligt finansierade måltidsverksamheten. Bland de
områden som kartlades ingick den kommunala måltidens organisation och styrning.
Kartläggningen visade att majoriteten av kommunerna i Sverige har en samlad organisation för
måltidsverksamhet i förskola, grundskola och äldreomsorg. 73 % av de som besvarade enkäten
har en samlad måltidsorganisation, endast 20 % har en måltidsorganisation som är delad över
flera förvaltningar, 7 % har en annan lösning. Det är i stort sett samma resultat som presenterades
i Livsmedelsverkets kartläggning av offentliga måltider 2016 (Skolmatens vänner,
Livsmedelsverket, Argument, 2016).
Nio av tio kommuner har minst en, ibland flera, måltidschefer eller motsvarande
funktioner. Måltidschefens ansvarsområde omfattar oftast måltider i förskola, grundskola och
särskilt boende, men det är även vanligt att ansvaret innefattar måltider i gymnasieskola och
ordinärt boende (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Måltidschefens
ansvar omfattar i de flesta kommuner personalansvaret för måltidspersonalen med chefsnivå
under sig som innehar personalansvar. Dessa områdeschefer, kökschefer eller enhetschefer är
närmaste chef för personal som tillagar mat, både för måltidspersonal i förskola, grundskola,
kommunala särskilda boende.
Mest vanligt förekommande är att måltidschefen är placerad i kommunens
Serviceförvaltning eller motsvarande (Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel,
2018). De kommuner som har uppgett att de har mer än en måltidschef har angett att cheferna är
placerade i förvaltning med ansvar för skola och förskola samt i förvaltning med ansvar för
äldreomsorg. Fler av de som har uppgett att de har en annan lösning har måltidschefen placerad i
en förvaltning direkt under kommunchef så som samhällsbyggnadsförvaltning eller i en teknisk
förvaltning. Enligt Livsmedelsverket finns det fördelar med att måltidsverksamheten i kommunen
leds och styrs från en förvaltning. Positiva konsekvenser av en samlad måltidsorganisation i en
separat förvaltning är möjlighet till bättre översikt, samlad budget samt samlad ledning och styrning
av verksamheterna. Det kan dock även medföra risker och utmaningar, framförallt gällande
samarbetet mellan måltidsverksamhet och kärnverksamhet. Samverkan mellan måltidsverksamhet
och kärnverksamhet är då en grundsten för att måltiderna ska bli så bra som möjligt
(Livsmedelsverket, Joakim Grausne, Anna-Karin Quetel, 2018). Gemensamma målformuleringar
underlättar samarbete och ökar måltidskvalitet (Livsmedelsverket, 2019).
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Livsmedelsverkets kartläggning visar på att det finns ett stort behov av en förbättrad
uppföljning av de offentliga måltiderna. Det finns en brist på översikt, endast varannan kommun
följer upp sin måltidsverksamhet med hjälp av nyckeltal18 (Livsmedelsverket, 2019).
Måltidens organisation – Lunds kommun
I Lunds kommun finns det 249 registrerade kommunala livsmedelsanläggningar19
(Miljöförvaltningen, Klaus Karlsson, 2019). Samtliga kommunala verksamheter som på något sätt
hanterar livsmedel ingår i detta register. Det vill säga både cafeterior, kiosker och
hemkunskapssalar samt kök i grundskola som tar emot eller tillagar måltider.
Livsmedelsanläggningarna är fördelade mellan sex av Lunds kommuns fjorton
nämnder och styrelser. De sex nämnder som ansvarar för måltidsverksamheter i kommunen är
Servicenämnden med 30 livsmedelsanläggningar, Barn- och skolnämnden med 133
livsmedelsanläggningar, Utbildningsnämnden med 8 livsmedelsanläggningar, Vård- och
omsorgsnämnden med 57 livsmedelsanläggningar, Kultur- och fritidsnämnden med 11
livsmedelsanläggningar samt Socialnämnden med 10 livsmedelsanläggningar.
De livsmedelsanläggningar som ingår i urvalet är endast mottagnings- och
tillagningskök i grundskola och benämns fortsättningsvis som enheter.
Riktlinjer ansvarsfördelning mellan beställarnämnd & Servicenämnden
År 2005 lade Kommunkontoret fram förslaget att obligatoriska köp från Servicenämnden skulle
gälla för måltider för skola och äldreomsorg (Kommunfullmäktige, 2005). Det föreslogs att samtliga
nämnder skulle köpa mat för skola och äldre av Servicenämnden. Detta då kommunen genom
investeringar i tillagningskök bundit upp sig för produktion i egen regi. Kommunfullmäktige
beslutade 2005-09-29 att fastställa riktlinjer för ansvarsfördelning mellan beställarnämnder och
Servicenämnden i enlighet med kommunkontorets förslag gällande köp av måltider
(Kommunfullmäktige, 2005) (Bilaga 5).
Enligt befintligt beslut ska måltider för skola och äldreomsorg köpas av
Servicenämnden. Det är dock endast en del av verksamheterna som lyder under Barn- och
skolnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden som köper sina måltider av Servicenämnden.
Flertalet verksamheter tillhörande Barn- och skolnämnden tillagar måltider i egen regi, alternativt
köper av verksamheter i den egna nämnden (Bilaga 4).
Huvudmän
Idag delas ansvaret för måltidsverksamheter i Lunds kommun i realiteten av flera olika huvudmän,
trots Kommunfullmäktiges beslut 2005 om obligatoriska köp av Servicenämnden. Ansvaret för
måltidsverksamheter är endast inkluderat i två av kommunens nämnders reglementen.
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämnden (Måltidsservice) är
ansvarig för att utföra tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden (Servicenämnden,
Kommunfullmäktige, 2018). Servicenämnden ska dessutom vara en resurs för alla kommunala
verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument. Måltidsservice är en del av
Serviceförvaltningen och säljer måltider till flertalet kommunala verksamheter tillhörande olika
förvaltningar i kommunen samt privata verksamheter i Lunds kommun (Servicenämnden,
Kommunfullmäktige, 2018). I Vård- och omsorgsnämnden reglemente framgår det att Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för att bedriva lunchrestauranger som subventionerar lunch för
invånare i Lunds kommun över 65 år (Vård- och omsorgsnämnden, Kommunfullmäktige, 2015).
I Lunds kommun är ansvaret för måltidsverksamheter fördelat mellan
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vårdoch omsorgsnämnden samt Socialnämnden. Det innebär att måltidsverksamheterna i kommunen i
nuläget lyder under ett delat huvudmannaskap. Det delade huvudmannaskapet är påtagligt för
måltidsverksamheter i förskola, skola och gymnasium då huvudmannaskapet utgörs både av
Servicenämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden.
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Servicenämnden
Servicenämnden är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 13 tillagningskök utan utskick grundskola
 2 tillagningskök utan utskick gymnasieskola
 7 tillagningskök med utskick grundskola
 2 mottagningskök grundskola
 Restaurang Höjdpunkten (Kristallens personalrestaurang)
 Café Corall (Högevalls café)
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämndens är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 54 tillagningskök förskola
 4 tillagningskök kombinerad för- och grundskola
 15 mottagningskök förskolor (tar emot måltider från Serviceförvaltningens)
 6 mottagningskök förskolor (tar emot måltider från Barn- och skolförvaltningen)
 15 mottagningskök grundskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
 1 mottagningskök grundskola (tar emot måltider från Barn- och skolförvaltningen)
 4 mottagningskök KSU-verksamheter (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
 9 mottagningskök grundsärskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden är huvudman för följande måltidsverksamheter:
 2 mottagningskök gymnasieskola (tar emot måltider från Serviceförvaltningen)
Beställning av måltider
Enheterna som utgör urvalet lyder under olika huvudmän. Huvudmännen samarbetar dock kring
försäljning och köp av måltider. Enheterna under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap är
mottagningskök som beställer och köper måltider från Servicenämnden. Enheter under
Servicenämndens huvudmannaskap är tillagningskök med utskick, tillagningskök utan utskick samt
mottagningskök. Måltiderna som köps in av Servicenämnden är produktionsportioner20 som
beställas av Måltidsservice via grundbeställning samt köps in via löpande beställningar21.
Lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider i Lunds kommun
Måltider produceras och serverar i skola inom vissa givna ramar. Måltidsverksamheterna verkar
inom ramen för skollagen, livsmedelslagen, livsmedelsverkets rekommendationer, Kostpolicy för
Lunds kommun samt LundaEko II. Nedan följer en beskrivning över dessa lagar, riktlinjer och
styrdokument.
Skollagen
I skollagen framgår det att utbildningen i förskola, grundskola, grundsärskola respektive
specialskola ska vara avgiftsfri, vilket även innefattar att elever avgiftsfritt ska erbjudas skolmåltider
(Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2010). Den 1 juli 2011 kompletterades skollagen
med kravet på att skolmåltider ska vara näringsriktiga22 (Sveriges Kommuner och Landsting,
Christin Appel, 2018). Enligt regeringen är det inte möjligt att i lag föreskriva vad en näringsriktig
skolmåltid ska innehålla. Det finns därför ingen närmare precisering av vad en näringsriktig måltid
innebär. Istället framhålls de svenska näringsrekommendationerna som en utgångspunkt för
bedömning av vad som är en näringsriktig måltid (Skolinspektionen, 2012).
Utöver att elever erbjud kostnadsfri skolmåltid varje skoldag, anser Skolinspektionen,
att den som driver en skola ska ha ett system för att kontinuerligt säkerställa att skolmåltiden som
serveras är näringsriktig samt kunna visa upp resultat från den systematiska uppföljningen av
skolmåltidens näringsriktighet (Skolinspektionen, 2012). Måltiden ska ses som en del av
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utbildningen i skolan. Det innebär att skollagens bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete
även bör tillämpas gällande lagkrav på näringsriktiga skolmåltider. Skolhuvudmannen ska ha ett
system för att följa upp och dokumentera uppföljning av att skolan serverar näringsriktiga måltider
(Skolinspektionen, 2012).
Livsmedelslagstiftning
Lagstiftning inom livsmedelsområdet finns till för att säkerställa att mat som serveras är säker och
att konsumenter kan lita på att maten har hanterats korrekt (Livsmedelsverket, 2019). Lagen ställer
krav på alla som på något sätt hanterar livsmedel. Den som serverar mat åt andra ansvarar enligt
livsmedelslagen för att maten är säker och för att tillhandahålla korrekt information till matgästen.
Det är livsmedelsföretagarens23 ansvar att kraven i livsmedelslagstiftningen följs. För
livsmedelsverksamheter i kommunal regi är det respektive nämnd som är ansvarig för att
livsmedelslagstiftningen uppfylls (Livsmedelsverket, 2019). Strukturen för hygien- och
kontrollreglerna bygger på styrande EU- förordningar och lagar, även nationella regler om
livsmedel gäller i Sverige såsom livsmedelslagen 2006:804, livsmedelsförordningen 2006:813,
samt livsmedelsverkets föreskrifter som finns publicerade i Livsmedelsverkets författningssamling
LIVSFS (Livsmedelsverket , 2019). Lagstiftningen gäller både för livsmedelsföretagare och
kontrollmyndighet.
Livsmedelsverkets rekommendationer – Bra måltider i skolan
De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 är de officiella näringsrekommendationerna
som gäller i Sverige och dessa ligger till grund för Livsmedelsverkets generella kostråd
(Livsmedelsverket, 2019). Näringsrekommendationerna ska användas som utgångspunkt vid
planering av måltider i skola. De svenska näringsrekommendationerna anger närings- och
energibehov för olika åldersgrupper. En skollunch skall enligt rekommendationer bidra med ca 30
procent av en persons dagsbehov av energi och näring. Då olika maträtter har ett varierande
näringsinnehåll bör matsedel tas fram och näringsberäknas24 över flera veckor där en
genomsnittlig lunch ger 30% av det rekommenderade dagsbehovet av näringsämnen
(Livsmedelsverket, 2019).
Livsmedelsverket har tagit fram råd för bra måltider i skolan som ska användas som en
övergripande guide/manual med stöd och förslag till hur verksamheter kan arbeta med mat och
måltider. Råden i guiden grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (Livsmedelsverket,
2019).
Kostpolicy för Lunds kommun
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och
måltider i kommunen (Lunds kommun, 2014). Kostpolicyn är beslutad av kommunfullmäktige och
började gälla 2014-08-28. Policyn syftar till att tydliggöra kommunens målsättning kring måltider i
Lunds kommun och riktar sig till samtliga som är verksamma i kommunen som tar del av
kommunens mat och måltider. Det är varje nämnds ansvar att ombesörja att kostpolicyn efterlevs
och att följa upp att verksamheter som serverar mat och måltider arbetar enligt policyn.
Enligt kostpolicyn skall verksamheten ta fram anpassade riktlinjer som ett komplement till
policyn. Dessa riktlinjer ska göras kända hos både personal och matgäst. Kostpolicy för Lunds
kommun bygger till viss del på Livsmedelsverkets råd för bra måltider i skolan (Lunds kommun,
2014).
LundaEko II
LundaEko II är ett av kommunens viktigaste styrdokument för politiker och tjänstemän i
hållbarhets- och utvecklingsarbete (Lunds kommun, 2017). Programmet bygger på de nationella
miljökvalitetsmålen som har fungerat som utgångspunkt för Lunds kommuns formulering av åtta
prioriterade områden för miljöarbetet i kommunen. LundaEko II, Lunds kommuns program för
ekologisk hållbar utveckling sträcker sig fram till 2020. Verksamhetsåret 2019 innebär slutspurten
för att nå de uppsatta målen i programmet (Lunds kommun, 2017).
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6.

RESULTAT

Resultat avseende granskning av delar av Lunds kommuns måltidsorganisation presenteras.
Sammanställning av data, för utvalda enheter och huvudmän, gällande kostnader, inköpsstatistik,
livsmedelssäkerhet samt kartläggning av delar av kommunens måltidsorganisation redovisas
nedan.
Kostnader
Kostnader har granskats och jämförts för respektive huvudman. Data har samlats in avseende
kostnader för livsmedel, grundbeställningar, personal för servering, disk och städ samt
serveringstimmar för varje enskild enhet. Insamlade uppgifter är hämtade från ekonomiskt utfall för
kalenderåren 2017 samt 2018 och har sammanställts per huvudman.
Enheterna är inte direkt jämförbara med varandra, de varierar i elevantal, årskurser
och antal fritidselever. Med anledning av det har en granskning och jämförelse av kostnader
mellan de båda huvudmännen krävt att beräkningarna korrigeras för skillnader mellan enheterna.
Kostnadsberäkningar har därför genomförts med hjälp av ändamålsenligt utformade schabloner.
I syfte att möjliggöra jämförelser av kostnader för enheter som varierar i storlek används ett relativt
värde. Kostnaderna redovisas som en genomsnittlig årlig totalkostnad per elev för respektive
huvudman uppdelat i kostnadsposterna livsmedel, grundbeställning, serveringstimmar och
personalkostnad motsvarande serveringstimmar.
Antalet elever vid respektive enhet är ett genomsnittligt elevantal baserat på underlag från
Procapita25 för maj respektive oktober för respektive år.
Livsmedelskostnader
Data avseende livsmedelskostnader hämtas från kommunens ekonomisystem utifrån vad som är
bokfört per enhet. Data tas fram för att jämföra huvudmännens genomsnittliga livsmedelskostnad
för skollunch per elev. Livsmedelskostnader avser samtliga kostnader för beställning av livsmedel
så som inköp via grossist, inköp via Måltidsservice förrådstjänst26 samt inköp av lunchportioner via
Måltidsservice tillagningskök det vill säga livsmedelskostnaden som utgör den rörliga delen av
portionspriset27. Livsmedelskostnader innefattar även kostnader för fri skolfrukt för de lägre
årskurserna (F-3).
Schablon livsmedelskostnader
På grund av rådande rutiner har majoriteten av enheterna bokfört livsmedelskostnader för
enhetens samtliga måltidstyper28 på samma verksamhet. Det innebär att kostnaderna för en
enhets fritidsverksamhet och grundskoleverksamhet inte är möjliga att separera och bryta ut från
varandra. Beräkning av livsmedelskostnad ska endast innefatta livsmedelskostnad för skollunch
per grundskoleelev. Det innebär att livsmedelskostnad för fritidsverksamhet måste elimineras.
Ett förhållande mellan fritidsverksamheters livsmedelskostnad (frukost, mellanmål
och lovportioner) och grundskoleverksamhetens livsmedelskostnad (skollunch) har därför räknats
fram. Förhållandet har räknats fram genom att granska bokföring för enheter som till större delen
separerar livsmedelskostnad för fritidsverksamhet och grundskoleverksamhet samt genom att
tillämpa Måltidsservice befintliga omräkningstabell för portionsstorlek29 och portionspris för varje
måltidstyp (se bilaga 6).
Kostnader för livsmedel fördelas mellan fritids och grundskola utifrån schablon:
Kostnad livsmedel grundskoleverksamhet = X
Kostnad livsmedel fritidsverksamhet = 0,63 X
Det framräknade förhållandet fastslår att en fritidselevs livsmedelskostnad är 63
procent av en grundskoleelevs livsmedelskostnad. Schablonen bedöms vara rimlig då den har
kontrollerats mot enheter som saknar fritidsverksamhet och därför endast har livsmedelskostnad
för grundskoleverksamhet.
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Sammanställning livsmedelskostnader
Vid en granskning och jämförelse av livsmedelskostnader går det att konstatera att det endast är
små skillnader mellan huvudmännen. Servicenämndens livsmedelskostnader är marginellt lägre
för både år 2017 och år 2018 se Tabell 2.
Tabell 2 Sammanställning livsmedelskostnader
Sammanställning livsmedelskostnad
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Livsmedel
Livsmedel
Genomsnitt per elev
2 389 kr
2 338 kr

Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Livsmedel
Livsmedel
2 506 kr
2 421 kr

Grundbeställningskostnader
Uppgifter har tagits fram för att jämföra huvudmännens kostnader för grundbeställning för
skollunch per elev. Data avseende grundbeställningskostnad hämtas från kommunens
ekonomisystem utifrån vad som är bokfört per enhet för kalenderår 2017 respektive 2018.
Kostnader för grundbeställning avser den fasta delen av Måltidsservice portionspris i vilken
Måltidsservice samtliga kostnader för att laga en portion ingår, utöver livsmedelskostnaden.
Följande ingår i den fasta delen; personalkostnader, allmänna omkostnader, transport av färdiga
måltider, lokalhyror samt kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) avseende investeringar i kök.
Schablon grundbeställningskostnader
Schablon tillämpas för beräkning av kostnader för grundbeställningar i syfte att eliminera kostnader
som avser fritidsverksamhet för respektive enhet. Schablon som tagits fram för beräkning av
livsmedelskostnader appliceras även vid beräkningar av kostnader för grundbeställningar.
Det framräknade förhållandet fastslår att en fritidselevs kostnad för grundbeställning är 63 procent
av en grundskoleelevs kostnad för grundbeställning.
Sammanställning grundbeställningskostnader
Vid granskning och jämförelse av kostnader för grundbeställning går det att konstatera att det är
relativt stora skillnader mellan huvudmännen. Barn- och skolnämnden har en betydligt lägre
kostnad för grundbeställning per elev jämfört med Servicenämnden se tabell 3.
Tabell 3 Sammanställning grundbeställningskostnader
Sammanställning grundbeställningskostnader
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Grundbeställning
Grundbeställning
Genomsnitt per elev

1 811 kr

2 501 kr

Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Grundbeställning
Grundbeställning

1 934 kr

2 651 kr

Det finns riktlinjer att följa vid grundbeställning av måltider. Det finns en rekommendation för
mängden mat som ska beställas för en elev i respektive årskurs. Se avsnitt 5.2.3 Beställning av
måltider.
Personalkostnader avseende servering, disk och städ
Data avseende personalkostnad för servering, disk och städ har samlats in för kalenderår 2017
och 2018 för respektive huvudman. Personalkostnader för enheter under Barn- och skolnämnden
har jämförts med köpta serveringstimmar för enheter under Servicenämnden.
Personalkostnader Barn- och skolnämnden
Uppgifter om tjänstgöringsgrad för respektive enhet under Barn- och skolnämnden har samlats in
för kalenderår 2017 och 2018 via enkät. Utifrån tjänstgöringsgrad har personalkostnad beräknats
för respektive enhet, baserat på genomsnittlig lönekostnad, semesterersättning, sociala avgifter,
18

uppehållsfaktor samt schablon för allmänna omkostnader, 20 %, för aktuell yrkesgrupp.
Personalkostnader avser kostnader för utförandet av administrativa arbetsuppgifter, beställningar
via Aivo30 och e-handel, diskning, städning samt servering.
Kostnader serveringstimmar
Kostnad för köpta serveringstimmar hämtas ur kommunens ekonomisystem för respektive enhet
under Servicenämnden för åren 2017 och 2018.
Kostnader för serveringstimmar avser kostnader för utförandet av administrativa arbetsuppgifter,
beställningar via Aivo och e-handel, diskning, städning samt servering.
För närmre beskrivning av hur beräkningar genomförs över antalet serveringstimmar som krävs vid
respektive enhet samt hur avtal stiftas, se bilaga 6.
Schablon för personalkostnader och kostnader för serveringstimmar.
Schablon som tagits fram för beräkning av livsmedelskostnader appliceras vid beräkningar av
personalkostnader och kostnader för serveringstimmar för att eliminera kostnad för
fritidsverksamhet.
Sammanställning personalkostnader avseende servering, disk och städ
Vid granskning och jämförelse av kostnader för personalkostnad och serveringstimmar går det att
konstatera att det är stora skillnader mellan huvudmännen. Enheter under Barn- och skolnämnden
har en betydligt högre genomsnittlig personalkostnad för servering, disk och städ per elev jämfört
med genomsnittlig kostnad för serveringstimmar per elev för enheter under Servicenämnden, se
tabell 4.
Tabell 4 Sammanställning personalkostnad för servering, disk och städ
Samanställning personalkostnad för servering, disk och städ
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Genomsnitt per elev 2018
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Personalkostnad
Serveringstimmar Personalkostnad
Serveringstimmar
Genomsnitt per elev
3 124 kr
1 349 kr
3 014 kr
1 394 kr

Totala kostnader
Data avseende kostnader för livsmedel, grundbeställningar, personal samt serveringstimmar visar
på kostnadsskillnader mellan de båda huvudmännen. Servicenämnden en längre genomsnittlig
kostnad per elev för livsmedel och serveringstimmar jämfört med Barn- och skolnämnden. Barnoch skolnämnden har dock en lägre genomsnittlig kostnad för grundbeställningar per elev jämfört
med Servicenämnden. Totalt har Servicenämnden en lägre genomsnittlig kostnad per elev jämfört
med Barn- och skolnämnden, se tabell 5.
Tabell 5 Sammanställning totala kostnader
Sammanställning totalkostnad
per år per elev
År
Genomsnitt per elev 2017
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Kostnadspost
Livsmedel
Livsmedel
Genomsnitt per elev
2 389 kr
2 338 kr
Kostnadspost
Grundbeställning
Grundbeställning
Genomsnitt per elev
1 811 kr
2 501 kr
Kostnadspost
Personalkostnad
Serveringstimmar
Genomsnitt per elev
3 124 kr
1 349 kr
Kostnadspost
Totalkostnad
Totalkostnad
Genomsnitt per elev
7 324 kr
6 189 kr
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Se avsnitt 12 Begrepp och definitioner

Genomsnitt per elev 2018
BSN (Barn- och skolnämnden) SN (Servicenämnden)
Livsmedel
Livsmedel
2 506 kr
2 421 kr
Grundbeställning
Grundbeställning
1 934 kr
2 651 kr
Personalkostnad
Serveringstimmar
3 014 kr
1 394 kr
Totalkostnad
Totalkostnad
7 454 kr
6 466 kr
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Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen. I dagsläget är kostnaderna inte jämnt
fördelade mellan varken enheter eller huvudmän. Enheterna inom Barn- och skolförvaltningen har
högre totalkostnad per elev än enheterna inom Serviceförvaltningen. Det går att konstatera att det
som bidrar till skillnaderna framförallt är kostnaderna för grundbeställningar samt
personalkostnader för servering, disk och städ. Störst skillnader mellan huvudmännen har
identifierats för dessa kostnadsposter. Kostnaden för livsmedel är liten och utgör inte någon större
påverkan.
Felkällor kostnader
Vid beräkning av samtliga kostnadsposter görs antaganden vilka utgör potentiella felkällor. Det
antas att förhållandet mellan pedagogiska måltider och elevantal är samma oavsett huvudman. På
så vis antas pedagogiska måltider inte påverka jämförelsen mellan huvudmännen avseende
kostnader för livsmedel och grundbeställningar. Det har därför inte korrigerats för pedagogiska
måltider vid genomförda beräkningar. Det finns en risk att antagandet snedvrider beräkningen av
kostnader, framförallt för enheter där särskoleelever är inräknade i elevantalet då det tenderar att
serveras flera pedagogiska måltider vid de enheterna. Enheterna finns dock representerade hos
respektive huvudman vilket bör innebära att felkällan troligtvis endast marginellt påverkar
resultatet.
Beräkningarna korrigerar ej för skillnader i portionsstorlek mellan årskurser.
Skillnader antas kompenseras av att elever i lägre åldrar har tillgång till fri skolfrukt. Vid beräkning
antas kostnad för variation i portionsstorlek mellan respektive årskurs och kostnad för fri skolfrukt
ta ut varandra. Är antagandet felaktigt utgör det en potentiell felkälla vid beräkning av kostnad för
livsmedel samt grundbeställning då elevsammansättningen varierar mellan de båda
huvudmännen. Vid stickprov har det dock konstaterats att kostnad för omräkning av en
produktionsportion till en portion för de högre årskurserna och kostnaden för fri frukt är mycket lika.
Data som används för beräkningar utgör befintligt utfall för kalenderåren 2017 och
2018. Om kostnader inte har bokförts korrekt påverkar det beräkningarna och resultatet. Det är
möjligt att en liten del av kostnad för grundbeställning avseende lovlunch (fritidsverksamheten) är
bokförd som livsmedelskostnad, vilket då medför högre kostnader för livsmedel och motsvarande
lägre kostnader för grundbeställning.
Det saknas uppgifter om andelen fritisbarn som äter frukost samt genomsnittligt antal
lovportioner som serveras vilket skapar svårigheter i beräkning och kan utgöra en felmarginal i
uträkning av fritids andel av grundbeställningen.
En del fritidsverksamheter lägger inte någon grundbeställning då de bereder frukost och
mellanmål. Om fritidsverksamheten bereder och tillagar frukost och mellanmål ligger kostnader för
dessa måltider under livsmedelskostnader istället för kostnader för grundbeställningar. Även detta
kan utgöra en potentiell felkälla.
En viss felmarginal finns avseende uppgifter för bemanning som samlats in via enkät.
Beräkningarna utgår ifrån att angivna uppgifter är korrekta. Uppgifter har kontrollerats av
verksamhetsansvarig vid utvalda enheter och korrigerats i syfte att säkerställa att korrekt underlag
används vid beräkning, därav bör det inte utgöra en betydande felkälla.
Schablonen som används vid beräkningar utgör en potentiell felkälla då det är ett
standardmått som appliceras på samtliga enheter. Det är möjligt att schablonen inte stämmer lika
bra för alla enheter. Däremot anses schablonen stämma lika bra för de båda huvudmännen.
Inköpsstatistik
Statistik över inköp har granskats för samtliga enheter och huvudmän. Granskningen omfattar
andelen inköpta ekologiska livsmedel under tidsperioden 2017 till och med 2019 Q1. Avtalstrohet
under tidsperioden 2017 till och med 2018 samt ordertyp för samtliga enheter och huvudmän under
2019 Q1. Den sammanställda statistiken över inköp av ekologiska livsmedel samt avtalstrohet är
hämtad via DKAB Hantera Livs. Den sammanställda statistiken över ordertyp är hämtad direkt från
Lunds kommuns största livsmedelsgrossist, Martin & Servera och får representera övrig handel
med mindre livsmedelsgrossister.
Inköp ekologiska livsmedel
Det går att konstatera att det finns en skillnad mellan de båda huvudmännen avseende andel
inköpta ekologiska livsmedel. Enheter under Servicenämnden köper i genomsnitt ekologiska
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livsmedel i större utsträckning jämfört med enheter under Barn- och skolnämnden. För samtliga år
som data har granskats så går det att identifiera samma trend. Under 2019 Q1, mindre än ett år
kvar till LundaEko II:s slutmål, om 100% ekologiska produkter år 2020 i kommunen, ligger
huvudmännen olika långt ifrån målet se tabell 6.
Tabell 6 Andel inköpta ekologiska livsmedel
Andel inköpta ekologiska livsmedel
Huvudman
Genomsnitt 2017
BSN (Barn- och skolnämnden)
67,30%
SN (Servicenämnden)
83,20%

Genomsnitt 2018
71,80%
90,00%

Genomsnitt 2019 Q1
74,10%
93,70%

Avtalstrohet – köp utanför nettoprislista
Avtalstrohet avser inköp enligt kommunens nettoprislistor vid upphandlade livsmedelsavtal. Om
verksamheter köper produkter utanför kommunens nettoprislista innebär det att verksamheter
köper produkter som inte har konkurrensutsatts för bästa kvalitet och mest fördelaktiga pris. Det vill
säga, prisbilden blir väldigt hög när verksamheter handlar utanför nettoprislistan. Samtliga
produkter, även de som inte är konkurrensutsatta, är synliga hos respektive grossist i kommunens
e-handelssystem. Kommunen har inte låst eller eliminerat produkter i systemet, vilket innebär att
den som genomför inköp måste vara uppdaterad på befintliga avtal samt vilka produkter som bör
köpas via respektive grossist.
Det är möjligt att identifiera en trend för 2017 och 2018 där enheter under Barn- och
skolnämnden i genomsnitt genomför inköp utanför nettoprislista i större utsträckning än enheter
under Servicenämnden, se tabell 7. Skillnaderna är relativt stora mellan de båda huvudmännen då
även en mindre procentsats innebär stora skillnader i ökade kostnader för produkter.
Tabell 7 Inköp utanför nettoprislista
Inköp utanför nettoprislista
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)

Genomsnitt 2017

7,10 %
3,50 %

Genomsnitt 2018

4,20 %
2,70 %

Ordertyp
Inköpsstatistik innefattar granskning över hur de olika huvudmännens enheter har lagt order hos
upphandlad grossist. Data har granskats avseende enheternas bruk av kommunens ehandelssystem, Raindance. Enligt rådande bestämmelser skall inköp i kommunen genomföras via
e-handelssystem, inte via telefoninköp eller webbhandel (Kommunfullmäktige Lunds kommun,
2016). Det går att konstatera att det finns relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen
avseende ordertyp. Resultatet visar att enheter under Servicenämnden, i genomsnitt, genomför
95,7 % av inköpen via e-handel. Enheter under Barn- och skolnämnden genomför, i genomsnitt,
70,40 % av inköpen via e-handel. Resultatet visar att de båda huvudmännen övervägande
genomför inköp enligt kommunens rådande riktlinjer men att det trots det är relativt stora skillnader
mellan huvudmännen, se tabell 8.
Tabell 8 Inköp via e-handel
Inköp enligt kommunens riktlinjer
Huvudman
BSN (Barn- och skolnämnden)
SN (Servicenämnden)

Genomsnitt 2019 Q1
70,40%
95,70%

Livsmedelssäkerhet
Miljöförvaltningen är kontrollmyndighet för livsmedelsverksamheterna i Lunds kommun, det
innefattar även enheterna under de båda huvudmännen. Kontrollmyndighetens inspektörer
kontrollerar verksamheternas förmåga att leverera säker mat genom inspektion och revision av
verksamheterna (Miljöförvaltningen, Lunds kommun, 2019).
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Miljöförvaltningens kontrollrapporter har granskats för respektive enhet för åren 2016, 2017, 2018
samt 2019 Q1. Granskningen har sammanställts per huvudman i syfte att skapa en bild över hur
huvudmännen följer och lever upp till befintlig livsmedelslagstiftning. Vid tidsperioden för de
offentliga kontrollerna granskade livsmedelsinspektörer om måltidsverksamheterna levde upp till
livsmedelslagstiftningen genom att kontrollera enheten på 15 olika punkter, se tabell 9
(Livsmedelsverket, 2011). Kontrollpunkterna ändrades 2019. Under perioden för datainsamling
genomfördes offentliga kontroller med stöd av förordningarna (EG) 178/2002, 882/2004, 852/2004,
853/2004 och LIVSFS 2005:20 (Miljöförvaltningen, Lunds kommun, 2019).
Specifikt har antalet avvikelser, som identifierats av livsmedelsinspektörerna vid
offentlig kontroll av livsmedelsverksamheten, granskats. Intervju har genomförts med
livsmedelsinspektör vid Miljöförvaltningen och sammanställning har stämts av och tolkats utifrån
livsmedelsinspektörens yrkesroll.
Tabell 9 Kontrollpunkter offentlig kontroll

Kontrollpunkter vid offentlig kontroll
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollpunkt
Infrastruktur: lokaler och
utrustning, även fordon
Råvaror och
förpackningsmaterial
Säker hantering: lagring och
transport
Hantering och förvaring av avfall
Skadedjursbekämpning

Nr
6.

Nr
11.

7.

Kontrollpunkt
Rengöring och
desinfektion
Vattenkvalitet

12.

Kontrollpunkt
HACCP-baserade
förfaranden
Information (Märkning)

8.

Temperatur

13.

Spårbarhet

9.
10.

Personlig hygien
Utbildning

14.
15.

Mikrobiologiska kriterier
Övrigt

För enheter under Barn- och skolnämnden, totalt 15st, har Miljöförvaltningen genomfört 50st
kontroller under perioden för granskning av data. För enheter under Servicenämnden, totalt 22st,
har Miljöförvaltningen genomfört totalt 117 kontroller under perioden för granskning av data. Det är
möjligt att urskönja en viss skillnad i antalet noterade avvikelser i kontrollrapporterna, mellan de
båda huvudmännen, där kontrollmyndigheten bedömt att enheterna inte lever upp till befintlig
lagstiftning, se tabell 10. För Servicenämndens enheter är utfallet att 10 % av kontrollerna
resulterade i en anmärkning där det konstateras att enheten avviker och inte lever upp till befintliga
lagkrav. Dessa avvikelser är spridda över 32 % av enheterna. För Barn- och skolnämndens
enheter är utfallet att 14 % av kontrollerna resulterade i en anmärkning där det konstateras att de
avvikit och inte levt upp till befintliga lagkrav. Dessa avvikelser är spridda över 40 % av enheterna,
se tabell 10.
Tabell 10 Utfall vid offentliga kontroller
Utfall vid offentliga kontroller
2016 - 2019 Q1
Huvudman
Andel enheter
med avvikelser
BSN (Barn- och skolnämnden)
40 %
SN (Servicenämnden)
32 %

Andel kontroller utan
avvikelser
86 %
90 %

Andel kontroller med
avvikelser
14 %
10 %

Punkter för avvikelser som Miljöförvaltningen noterat vid Servicenämndens enheter var
övervägande avvikelser gällande Infrastruktur: lokaler och utrustning, även fordon. Resterande
avvikelser gällde säker hantering: lagring och transport samt grundförutsättningar, se tabell 11.
Punkter som Miljöförvaltningen noterat för Barn- och skolnämndens enheter är spridda över
flertalet kontrollpunkter. Avvikelserna gäller grundförutsättningar samt infrastruktur, säker
hantering, skadedjursbekämpning, vattenkvalitet, personlig hygien, HACCP-baserade förfaranden
samt mikrobiologiska kriterier, se tabell 11.
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Tabell 11 Punkter för avvikelser vid offentliga kontroller
Punkter för avvikelser vid offentliga kontroller
2016- 2019 Q1
BSN (Barn- och skolnämnden)
Punkt för avvikelse
Infrastruktur: lokaler och utrustning
även fordon
Säker hantering: lagring och transport

Andel
14,3 %

Grundförutsättningar
Vattenkvalitet
HACCP-baserade förfaranden
Mikrobiologiska kriterier
Personlig hygien

42,8 %
14,3 %

14,3 %

14,3 %

SN (Servicenämnden)
Punkt för avvikelse
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Grundförutsättningar
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Grundförutsättningar
Infrastruktur: lokaler och
utrustning även fordon
Säker hantering: lagring och
transport

Andel
50 %
16,7 %
33,3 %

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan fördelningen av huvudmännens enheter, i
kontrollmyndighetens register för klassning av enheterna avseende produktionsstorlek samt
konsumentgrupp, se tabell 12. Servicenämndens enheter är till övervägande del enheter som är
högriskklassade med en känslig konsumentgrupp. Enheterna inom Barn- och skolnämnden är till
övervägande mellanriskklassade enheter med en ej känslig konsumentgrupp då de är
mottagningskök och ej tillagar den mat, framförallt specialkost, som serveras. Majoriteten av
enheterna för de båda huvudmännen är definierade som liten i produktionsstorlek.
Tabell 12 Klassning av enheter
Klassning av enheter
BSN (Barn- och skolnämnden)
Riskklass
Andel
Konsumentgrupp
Andel
Produktionsstorlek
Andel

Mellanrisk
93 %
Känslig
13 %
Mkt. liten
7%

Högrisk
7%
Ej känslig
87 %
Liten
93 %

SN (Servicenämnden)

Riskklass
Andel
Konsumentgrupp
Andel
Produktionsstorlek
Andel

Mellanrisk
5%
Känslig
77 %
Mkt liten
41 %

Högrisk
95 %
Ej känslig
23 %
Liten
54 %

Mellan
5%

Det går dock att konstatera att det mellan huvudmännen finns en mindre skillnad i antalet
avvikelser under perioden för granskningen av kontrollrapporter. Det är dessutom möjligt att
identifiera en viss skillnad i vilka kontrollpunkter som de båda huvudmännens enheter har
avvikelser på.
Kartläggning organisation
Data har samlats in via enkät i syfte att kartlägga måltidsorganisationen avseende daglig drift,
ledning och styrning, följsamhet enligt lagar, riktlinjer och styrdokument, mål- och
utvecklingsarbete, personal och arbetsmiljö. Enkäten besvarades av verksamhetsansvarig för
respektive enhet inom Barn- och skolnämnden samt Måltidschef med hjälp av medarbetare i stab
för Måltidsservice tillhörande Servicenämnden.
Daglig drift
Data avseende dagliga drift rör i vilken omfattning enheter hanterar måltider, vilka måltider som
tillagas alternativt beställs. Uppgifter kring ansvarsfördelning av arbetsuppgifter såsom
matsedelsplanering, beställning av måltider och livsmedel, specialkost- och vikariehantering samt
schemaläggning, har samlats in.
Omfattning daglig drift
41 % av enheterna under Servicenämnden och 67 % av enheterna under Barn- och skolnämnden
tillagar och serverar frukost. 90 % av enheterna under Servicenämnden och 93 % av enheterna
under Barn- och skolnämnden tillagar och serverar mellanmål. 95 % av enheterna under
Servicenämnden tillagar den salladsbuffé som serveras, resterande 5 % av enheterna beställer
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salladsbuffé som serveras av tillagningskök vid Servicenämnden. 27 % av enheterna under Barnoch skolnämnden tillagar den salladsbuffé som serveras, resterande 73 % beställer salladsbuffé av
Servicenämndens tillagningskök.
Ansvarsfördelning daglig drift
Under Servicenämnden huvudmannaskap är ansvaret för matsedelsplanering delat mellan
produktionsledaren samt produktionsledare & köksledare, se tabell 13. För enheter under Barnoch skolnämndens huvudmannaskap är det övervägande måltidsbiträde som ansvarar för
matsedelsplanering. Ansvaret är dock fördelat över flera befattningar så som exempelvis
Servicechef, se tabell 13.
Tabell 13 Ansvarsfördelning matsedelsplanering
Ansvarsfördelning matsedelsplanering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Måltidsservice
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Vet ej
Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare

Andel
53 %
13 %
13 %
7%
7%
7%

Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %
32 %

För enheter under Servicenämnden och enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret för
livsmedelsbeställning fördelat mellan fyra olika befattningar, se tabell 14.
Tabell 14 Ansvarsfördelning livsmedelsbeställning
Ansvarsfördelning livsmedelsbeställning
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
73 %
13 %
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare & Kock/Kokerska

Andel
59 %

Köksledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare &Måltidsbiträde

32 %
9%

För enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret för specialkosthantering, både rutiner och
daglig drift, fördelar till flera olika befattningar. Övervägande är måltidsbiträde representerad, se
tabell 15. Under Servicenämnden är det områdeschef och produktionsledare för samtliga enheter,
med assistans från köksledare vid 32 % av enheterna, som ansvarar för specialkosthanteringen
både rutiner och daglig drift, se tabell 15.
Tabell 15 Ansvarsfördelning specialkosthantering
Ansvarsfördelning specialkosthantering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Skolsköterska
Rektor, Måltidsbiträde, skolsköterska & pedagog
Rektor, Servicechef, Måltidsbiträde &
Måltidsservice
Administrativ chef, skolsköterska &
Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
26 %
13 %
13 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef, Produktionsledare
& Köksledare

Andel
68 %
32%

7%
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Enheter under Servicenämndens huvudmannaskap följer en och samma rutin för hantering av
specialkost. Enskilda enheter kan dock i vissa fall avvika och inte fullt ut följa de rutiner som finns
etablerade och gäller för samtliga enheter. Enheterna under Barn- och skolnämndens
huvudmannaskap har olika rutiner för hantering av specialkost. Rutinerna är relativt lika varandra,
det är dock en del enheter som har tydligare rutiner än andra enheter där specialkosthanteringen
inte förefaller följa lika tydliga ramar.
Under Servicenämndens huvudmannaskap är det två olika tre olika befattningar som
ansvarar för vikariehantering. Ansvaret delas mellan produktionsledare samt en central
bemanningsfunktions som arbetar övergripande med frågan med assistans från köksledare vid 32
% av enheterna, se tabell 16.
För enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap är ansvaret för vikariehantering,
spritt över flera olika befattningar mellan enheterna, se tabell 16.
Tabell 16 Ansvarsfördelning vikariehantering
Ansvarsfördelning vikariehantering
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Administratör
Servicechef & köksledare
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & skoladministratör
Måltidsbiträde & administratör
Rektor
Rektor & chefsstöd

Andel
26 %
20 %
12 %
7%
7%
7%
7%
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Produktionsledare &
Övergripande
bemanningsfunktion
Produktionsledare, Köksledare
& Övergripande
bemanningsfunktion

Andel
68 %
32 %

Under Servicenämndens huvudmannaskap är produktionsledare, med assistans från köksledare
vid 32 % av enheterna, ansvarig för schemaläggning, se tabell 17. För enheter under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap är ansvaret för schemaläggning spritt över flera olika
befattningar, se tabell 17.
Tabell 17 Ansvarsfördelning schemaläggning
Ansvarsfördelning schemaläggning
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Rektor
Rektor & Administratör
Administrativ chef
Chefsstöd
Rektor & Administrativ chef

Andel
40 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%

SF (Serviceförvaltningen)
Befattning
Produktionsledare
Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %
32 %

Ansvarsfördelning för daglig drift avser ansvar för matsedelsplanering, livsmedelsbeställning,
specialkost- och vikariehantering samt schemaläggning. Vid Servicenämndens enheter har
ansvaret för den dagliga driften tilldelats till totalt 6 olika befattningar, fördelat mellan 2 till 3
befattningar per ansvarsområde. Ansvar är spritt mellan bland annat produktionsledare, köksledare
samt områdeschef. Vid Barn- och skolnämndens enheter har ansvaret för den dagliga driften
tilldelats totalt 12 olika befattningar, fördelat mellan 4 till 10 befattningar per ansvarsområde.
Ansvaret är spritt mellan bland annat måltidsbiträde, servicebiträde kök/lokalvård, servicechef,
chefsstöd, skolsköterska, administrativ chef och rektor, se tabell 18 för översikt.

25

Tabell 18 Överblick ansvarsfördelning daglig drift
Ansvarsfördelning daglig drift

(Matsedelsplanering, livsmedelsbeställning, specialkosthantering, vikariehantering & schemaläggning)

BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Måltidsservice
Servicechef & köksledare
Servicechef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Skolsköterska
Rektor, Måltidsbiträde, skolsköterska & pedagog

Rektor, Servicechef, Måltidsbiträde & Måltidsservice
Servicechef
Administratör
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & skoladministratör
Måltidsbiträde & administratör
Rektor
Rektor & Administratör
Chefsstöd
Rektor & Administrativ chef

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare
Produktionsledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare & Köksledare
Köksledare & Kock/Kokerska
Produktionsledare & Måltidsbiträde
Områdeschef & Produktionsledare
Områdeschef, Produktionsledare & Köksledare
Produktionsledare & Övergripande
bemanningsfunktion
Produktionsledare, Köksledare & Övergripande
bemanningsfunktion

Ledning och styrning
Uppgifter har samlats in kring ledning och styrning i syfte att kartlägga huvudmännens
arbetsledning av verksamheterna. Data har samlats in kring ansvarsfördelning avseende
följsamhet enligt lagar, riktlinjer, rekommendationer och styrdokument, även ansvarsfördelning för
livsmedelssäkerhet, arbetsmiljöansvar samt huvudansvar för verksamheten har kartlagts för
enheterna och huvudmännen.
Ansvarsfördelning ledning & styrning
Under Servicenämndens huvudmannaskap är det tre olika befattningar som ansvarar för att
respektive enhet följer livsmedelsverkets rekommendationer, se tabell 19. För enheter under Barnoch skolnämnden är ansvarsfördelningen spritt över flera olika befattningar, se tabell 19.
Tabell 19 Ansvarsfördelning följsamhet livsmedelsverkets rekommendationer
Ansvarsfördelning följsamhet
livsmedelsverkets rek.
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Servicechef
Rektor
Rektor & Administrativ chef
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde
kök/lokalvård
Rektor & Måltidsbiträde
Måltidsbiträde

Andel
32 %
20 %
20 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef,
Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

Under Servicenämndens huvudmannaskap är det tre olika befattningar som ansvarar för att
enheterna följer Lunds kommuns kostpolicy, för enheter under Barn- och skolnämnden är ansvaret
spritt över flera olika befattningar, se tabell 20.
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Tabell 20 Ansvarsfördelning följsamhet Lunds kommuns kostpolicy
Ansvarsfördelning följsamhet
Lunds kommuns kostpolicy
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Servicechef
Rektor
Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde
kök/lokalvård
Rektor & Måltidsbiträde

Andel
33 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef,
Produktionsledaren
& Köksledare

Andel
68 %
32 %

7%

För enheter under Servicenämnden är det tre olika befattningar som ansvarar för
livsmedelssäkerheten. Mest vanligt förekommande är det att ansvaret är fördelat till områdeschef
och produktionsledare, se tabell 21. För enheter under Barn- och skolnämnden varierar ansvaret
för livsmedelssäkerheten mellan olika befattningar, se tabell 21.
Tabell 21 Ansvarsfördelning livsmedelssäkerhet
Ansvarsfördelning livsmedelssäkerhet
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Måltidsbiträde
Rektor & Måltidsbiträde
Servicechef & Måltidsbiträde
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor
Servicechef
Servicechef & köksledare
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
26 %
20 %
13 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare
Områdeschef,
Produktionsledare &
Köksledare

Andel
68 %

32 %

För enheter under Servicenämnden är ansvaret för arbetsmiljön fördelat till produktionsledare vid
68 % av enheterna och till köksledare vid 32 % av enheterna, se tabell 22. Ansvaret ligger formellt
hos Servicedirektören men fördelas ned enligt delegationsordning. För enheter under Barn- och
skolnämnden varierar ansvaret för arbetsmiljön mellan olika befattningar, servicechef samt rektor
är de befattningar som övervägande innehar ansvaret för arbetsmiljö, se tabell 22.
Tabell 22 Ansvarsfördelning arbetsmiljö
Ansvarsfördelning arbetsmiljö
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Rektor
Servicechef
Rektor & Måltidsbiträde
Rektor & Administrativ chef
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

Andel
33 %
33 %
13 %
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Befattning
Produktionsledare

Andel
68 %

Köksledare

32 %

Huvudansvaret för respektive enhet är tilldelat samma befattning för samtliga enheter under
Servicenämnden, områdeschef och produktionsledare delar på huvudansvaret för verksamheten,
se tabell 23. Under Barn- och skolnämnden är huvudansvaret för enheterna spritt mellan flera olika
befattningar. Det är mest vanligt förekommande att servicechef är huvudansvarig, följt av rektor, se
tabell 23.
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Tabell 23 Huvudansvar för verksamheten
Huvudansvar för verksamheten
BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Servicechef
Rektor
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef &
Produktionsledare

Andel
40 %
33 %
13 %
7%
7%

Andel
100 %

Ledning och styrning avser ansvar för att enheter följer livsmedelsverkets rekommendationer och
Lunds kommuns kostpolicy, ansvar för livsmedelssäkerhet, arbetsmiljöansvar samt huvudansvar
för verksamheten. Vid Servicenämndens enheter har ansvaret för ledning och styrning tilldelats
totalt 3 olika befattningar, fördelat mellan 1 till 2 befattningar per ansvarsområde. Ansvar är spritt
mellan exempelvis produktionsledare, produktionsledare & köksledare, områdeschef och
produktionsledare. Vid Barn- och skolnämndens enheter har ansvaret för ledning och styrning
tilldelats 6 olika befattningar, fördelat mellan totalt 5 till 6 befattningar per ansvarsområde. Ansvaret
är spritt mellan exempelvis måltidsbiträde, servicebiträde kök/lokalvård, servicechef, administrativ
chef och rektor, se tabell 24 för överblick.
Tabell 24 Överblick ansvarsfördelning ledning & styrning
Ansvarsfördelning ledning & styrning

(Följsamhet livsmedelsverket, följsamhet kostpolicy för Lunds kommun, livsmedelssäkerhet, huvudansvar för verksamheten,
arbetsmiljöansvar)

BSN (Barn- och skolnämnden)
Befattning
Rektor, Administrativ chef, Servicebiträde kök/lokalvård
Administrativ chef & Måltidsbiträde
Måltidsbiträde
Servicechef & Måltidsbiträde
Servicechef & köksledare
Rektor, Administrativ chef & Måltidsbiträde
Rektor
Servicechef
Rektor & Måltidsbiträde
Rektor & Administrativ chef
Administrativ chef
Administrativ chef & Servicebiträde kök/lokalvård

SN (Servicenämnden)
Befattning
Områdeschef, Produktionsledare & Köksledare
Områdeschef & Produktionsledare
Produktionsledare
Köksledare

Följsamhet lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider
Uppgifter har samlats in i syfte att kartlägga enheterna och huvudmännens arbete i enlighet med
befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument som omger måltidsverksamheter såsom Lunds
kommuns kostpolicy samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Data har samlats in gällande
vilka riktlinjer enheterna har för frukost och mellanmål, om enheterna ger matgäster möjlighet att
påverka måltiden, tillgång på information om innehåll i rätter vid servering, om enheterna följer
bestämmelser gällande specialkost samt om enheterna mäter matsvinn.
Båda huvudmännens riktlinjer för frukost och mellanmål återger formuleringar som
går att finna i Lunds kommuns kostpolicy, se tabell 25.
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Tabell 25 Riktlinjer frukost och mellanmål
Lunds kommuns kostpolicys riktlinjer frukost
och mellanmål
Sida
11

6
6

12

Riktlinje
Vid servering av frukost och mellanmål följs
livsmedelsverkets rekommendationer –
smörgås med pålägg, mjölk eller
mjölkprodukter, flingor/gryn, grönsaker och
frukt eller bär i variation över veckans dagar.
Tiden för mellanmålet ska anpassas till
tidpunkten för skollunchen”.
Maten ska vara näringsriktig, god,
omväxlande och av hög kvalitet oavsett
maträtt och/eller specialkost
Måltider ska uppfylla rekommendationer och
riktlinjer som är utfärdade av
Livsmedelsverket och socialstyrelsen.
Matens innehåll ska motsvara nordiska
Näringsfattig mat såsom godis, snacks,
kakor, glass och söta drycker ska inte
serveras. Vissa undantag knutna till
traditioner under årets högtider kan
motiveras, som exempelvis pepparkaksbak

Formulering riktlinjer
frukost och mellanmål
BSN (Barn- och skolnämnden)
Formulering
-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Variationsrik
-Möjlighet att välja
-Schema

SN (Servicenämnden)
Formulering
-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Rullande schema

-Näringsberäkning
-Näringsrik

-Näringsberäkning
-Kostdatasystem

-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Socialstyrelsens
riktlinjer
-Hälsosamt
-Grönsaker
-Frukt
-Sockerfritt

-Livsmedelsverkets
rekommendationer
-Olika energinivåer

Hälften av enheterna under Servicenämnden ger matgästerna möjlighet att påverka måltiden via
matråd/hälsoråd. Personal från respektive enhet deltar, men det är inte Servicenämnden som
arrangerar matråden/hälsoråden utan skolan. Vid övriga enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap saknas i dagsläget forum för att påverka måltiden. Majoriteten av enheterna
under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap ger matgästerna möjlighet att påverka måltiden
antigen genom elevråd, klassråd eller genom mat och hälsoråd. Ett fåtal enheter ger matgästerna
möjlighet att påverka måltiden på andra sätt och ett mindre antal enheter vet inte om matgästerna
ges möjlighet att påverka måltiden, se tabell 26.
Tabell 26 Möjlighet att påverka måltiden
Möjlighet att påverka måltiden
BSN (Barn- och skolnämnden)
Forum
Elevråd, klassråd
Matråd, hälsoråd
Elevråd, klassråd, matråd, hälsoråd
Elevråd, klassråd och i samtal
Elevråd, klassråd och spontant
Vet ej

Andel
59 %
13 %
7%
7%
7%
7%

SN (Servicenämnden)
Forum
Matråd/hälsoråd

Andel
50 %

Nej

50 %

Uppgifter har samlats in gällande huvudmännens utbud och hur de lever upp till kommunens
kostpolicy samt livsmedelsverkets rekommendationer. Följande formuleringar går att återfinna i
dessa styrdokument och rekommendationer:
 Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer utfärdade av Livsmedelsverket och
Socialstyrelsen. Innehållet i maten ska motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR)
och svenska näringsrekommendationer (SNR) (Lunds kommun, 2014).
 Lunchutbudet bör dagligen bestå av en eller flera lagade rätter varav en vegetarisk rätt som
alla kan ta av, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och smörgåsfett, vatten
och eventuellt mjölk eller berikade vegetabiliska drycker (Livsmedelsverket, 2019).
 Vid lunchservering bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter att välja mellan, varav ett
lakto-ovo-vegetariskt alternativ (Lunds kommun, 2014).
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Det råder viss skillnad mellan huvudmännen gällande följsamhet enligt styrdokument och
rekommendationer. Nedan följer en sammanställning över de båda huvudmännens utbud och
tillgång på vegetariska alternativ.
Samtliga enheter under Servicenämnden erbjuder sina gäster mellan 5 till 8
salladskomponenter dagligen. 40 % av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder 5 till 8
salladskomponenter dagligen, vid 60 % av enheterna erbjuds 3 till 5 salladskomponenter dagligen.
Enheter under Servicenämnden erbjuder samtliga matgäster två lunchalternativ att välja mellan
dagligen. Majoriteten av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder matgästerna ett
lunchalternativ dagligen, endast ett fåtal enheter erbjuder två lunchalternativ dagligen till samtliga
gäster, se tabell 27.
Tabell 27 Lunchalternativ
Antal lunchalternativ som erbjuds dagligen
BSN (Barn- och skolnämnden)
Antal
Ett alternativ
Två alternativ
Vet ej

Andel
66 %
27 %
7%

SN (Servicenämnden)
Antal
Två alternativ

Andel
100 %

Vid enheter under Servicenämnden erbjuds samtliga matgäster dagligen ett vegetariskt
lunchalternativ, vid enheter under Barn- och skolnämnden är tillgången begränsad, se tabell 28.
Majoriteteten av enheterna under Barn- och skolnämnden erbjuder matgästerna ett vegetariskt
alternativ att välja mellan cirka 2 dagar i veckan, en mindre andel erbjuder samtliga matgäster ett
vegetariskt alternativ 5 dagar i veckan, vissa enheter erbjuder det endast någon gång per månad,
se tabell 28.
Tabell 28 Vegetariskt lunchalternativ
Hur ofta samtliga matgäster erbjuds ett vegetariskt
alternativ
BSN (Barn- och skolnämnden)
Frekvens
Andel
2 dagar i veckan
33 %
5 dagar i veckan
27 %
1 dag i veckan
20 %
1 till 3 dagar i månaden
13 %
Vet ej
7%

Hur ofta samtliga matgäster erbjuds ett
vegetariskt alternativ
SN (Servicenämnden)
Frekvens
Andel
5 dagar i veckan
100 %

Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas innehåll (Lunds kommun, 2014).
Samtliga enheter under Servicenämnden följer riktlinjen. Lite mer än hälften av Barn- och
skolnämndens enheter, 54 % följer riktlinjen, näst intill hälften, 46 %, tillhandahåller inte någon
information.
Data har samlats in över vilken kost enheterna hanterar som specialkost. En viss skillnad har
identifierats mellan de båda huvudmännen. Samtliga enheter under Servicenämnden hanterar
allergikost, individanpassad kost samt vegankost som specialkost. Utöver ovan nämnda alternativ
hanterar vissa enheter under Barn- och skolnämnden även vegetarisk kost, specialkost på grund
av etiska och religiösa skäl samt önskekost beställd av elevhälsan som specialkost. Enligt Lunds
kommuns kostpolicy ska det kommungemensamma intyget användas vid specialkosthantering
pga. medicinska skäl (Lunds kommun, 2014). Samtliga av Servicenämndens enheter använder
intyget. Övervägande andel av enheterna under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap
använder intyget, 67 %. En mindre andel, 20%, har utvecklat ett eget system för specialkostintyg
och 13 % av enheterna vet inte vilket intyg som används. Verksamheter ska aktivt arbeta med att
minimera matsvinnet31 (Lunds kommun, 2014). Uppgifter har samlats in kring huvudmännens
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arbete för att minska matsvinnet, både tallrikssvinn32 och serveringssvinn33. Det finns en viss
skillnad mellan respektive huvudman i arbetet med att mäta och dokumentera matsvinn. Enheter
under Servicenämnden mäter och dokumenterar mängden tallrikssvinn antingen dagligen, 23 %,
eller veckovis, 77 %. Samtliga enheter mäter och dokumenterar dock mängden serveringssvinn
terminsvis. Barn- och skolnämndens enheter mäter och dokumenterar både tallrikssvinn och
serveringssvinn enligt olika intervaller, se tabell 29.
Tabell 29 Intervall mätning tallrikssvinn och serveringssvinn
Intervall mätning tallrikssvinn och serveringssvinn
2019
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
BSN (Barn- och skolnämnden)
BSN (Barn- och skolnämnden)
Intervall
Andel Intervall
Andel
Dagligen
33 %
Dagligen
33 %
Månadsvis
13 %
Veckovis
7%
Terminsvis
7%
Vartannat år
7%
Vartannat år
7%
Planerar att börja
7%
mäta inom ett år
Planerar att
13 %
Mäter ej
33 %
börja inom
ett år.
Mäter ej
27 %

Tallrikssvinn
SN (Servicenämnden)
Intervall
Andel
Dagligen
23 %
Veckovis

Serveringssvinn
SN (Servicenämnden)
Intervall
Andel
Terminsvis
100 %

77 %

Mål- & utvecklingsinriktat arbete
Data har samlats in kring huvudmännens arbete för att nå mål i LundaEko II samt vilka mätbara
mål som enheterna under respektive huvudman arbetar gentemot.
Samtliga enheter under Servicenämnden genomför aktiviteter som tagits fram för att nå målen i
LundaEko II. Aktiviteterna har integrerats i verksamhetsplanen för år 2019. Det finns en
övergripande strategi för året som består av flera olika aktiviteter kopplade till respektive delmål i
LundaEko II som rör måltider. Aktiviteterna innefattar både insatser för att bidra med kunskap,
information och inspiration till hela kommunen i form av utskick och närvaro vid evenemang samt
aktiviteter för att minska matsvinnet, höja andelen ekologiska livsmedel samt minska kommunens
klimatpåverkan. Enheterna under Barn- och skolnämnden arbetar med insatser i relationen till
målen i LundaEko II, på olika sätt vid respektive enhet. Flera olika mindre insatser görs löpande,
såsom att tänka på antalet transporter, minska matsvinnet samt successivt öka inköp av
ekologiska produkter. Flera av enheterna upplever att de saknar möjlighet att påverka och driva
arbetet för att nå målen i LundaEko II då de är mottagningskök och måltider som serveras i stor
utsträckning kommer från tillagningskök. Flera enheter genomför dock specifika aktiviteter i syfte
att minska matsvinnet. Det finns ingen övergripande strategier eller långsiktig gemensam plan för
samtliga enheter. Det är upp till respektive enhet att planera och ta fram aktiviteter att nå målen i
LundaEko II.
Uppgifter har samlats in kring vilka mätbara mål som enheterna under respektive
huvudman arbetar gentemot. För samtliga enheterna under Servicenämnden finns det
gemensamma mål. Målen är av större och övergripande karaktär och ingår i verksamhetsplanen.
Enheterna under Barn- och skolnämnden omfattas inte av gemensamma mål, respektive enhet har
egna mål för sin verksamhet.
Data har samlats in kring huvudmännens insatser att utveckla och optimera
verksamheten. Enheters och huvudmännens arbete för att utveckla måltidskvaliteten,
gästnöjdheten samt kompetensutveckla personal har översiktligt kartlagts. För samtliga enheter
under Servicenämnden finns det aktiviteter i en verksamhetsplan som syftar till att utveckla
måltidskvaliteten. Det saknas en gemensam övergripande plan för enheter under Barn- och
skolnämndens huvudmannaskap. Respektive enhet arbetar på sitt sätt med att utveckla
måltidskvaliteten. Inga enheter under Servicenämnden mäter gästnöjdheten, men planerar att
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börja genomföra mätningar inom ett år. Enheter under Barn- och skolnämnden arbetar på olika sätt
med mätning av gästnöjdheten. Majoriteten av enheterna mäter inte gästnöjdheten, 53 %, en liten
andel, 20 %, mäter gästnöjdheten månadsvis och en liten andel, 27 %, mäter gästnöjdheten
terminsvis, se tabell 30.
Tabell 30 Mätning gästnöjdhet
Intervall mätning gästnöjdhet
BSN (Barn- och skolnämnden)
Antal
Månadsvis
Terminsvis
Mäter ej

Andel
20 %
27 %
53 %

SN (Servicenämnden)
Antal
Planerar att börja mäta inom
ett år.

Andel
100 %

Servicenämnden arbetar med kompetensutveckling för samtliga enheters medarbetare med
utgångspunkt i basuppdrag och rådande verksamhetsmål för året. Respektive chef för varje enhet
genomför en kartläggning av behov och beslut fattas i ledningsgrupp om gemensamma satsningar
och aktiviteter. Barn- och skolnämnden arbetar med kompetensutveckling på olika sätt för
respektive enhet. Enheternas arbete skiljer sig relativt mycket åt. En del enheter arbetar med
kompetensutveckling i begränsad utsträckning, en del har det som en punk i verksamhetens årliga
uppföljning. En del enheter utgår ifrån medarbetares behov, verksamhetens behov samt
tillgängliga kurser/utbildningar. Både rektor och administrativ chef anges som ansvariga för att
medarbetare får lämplig kompetensutveckling. För en del av enheterna under Barn- och
skolnämnden samordnas utbildning så att den sker per utbildningsområde. En del enheter låter
personalen inkomma med önskemål och planerar kompetensutveckling därefter. En del enheter
arrangerar studieresor och studiebesök hos grannkommuner för att få inspiration. Flertalet enheter
arbetar med kompetensutveckling genom utbildning i livsmedelshygien samt egenkontroll34.
Arbetsmiljö & personal
Data har samlats in över hur huvudmännen organiserar arbetsplatsträffar vid respektive enhet.
Samtliga enheter under Servicenämnden organiserar egna arbetsplatsträffar för medarbetare i
måltidsverksamhet. Enheter under Barn- och skolnämnden organiserar arbetsplatsträffar för
medarbetare på olika sätt. Majoriteten av enheterna, 53 %, arrangerar arbetsplatsträffar för all
servicepersonal på skolan. Ett flertal enheter, 27 %, arrangerar arbetsplatsträffar för medarbetare i
måltidsverksamhet tillsammans med pedagogisk personal. 13 % av enheterna arrangerar egna
arbetsplatsträffar för medarbetare i måltidsverksamhet. En liten del av enheterna, 7 %, har inte
angett hur arbetsplatsträffarna organiseras.
Data kring personal har samlats in för respektive huvudman. Flera enheter har dock
haft svårt att ta fram och uppge efterfrågade uppgifter. På grund av det har viss data inte kunnat
sammanställas och redovisas. Nedan följer en sammanställning av tillgänglig data.
Antalet tjänster och antalet årsarbetare35 skiljer sig markant åt mellan de båda
huvudmännen för samtliga år som data har samlats in för enheterna, se tabell 31. Servicenämnden
har betydligt fler tjänster och årsarbetare jämfört med Barn- och skolnämnden.
Tabell 31 Tjänster & årsarbetare
Antal tjänster och årsarbetare
2016-2018
2016 BSN

2017 BSN

2018 BSN

2016 SN

2017 SN

2018 SN

Tjänster
26,5
Årsarbetare
21,38

Tjänster
25,25
Årsarbetare
21,38

Tjänster
25,25
Årsarbetare
21,38

Tjänster
99
Årsarbetare
85,97

Tjänster
130
Årsarbetare
116,65

Tjänster
171,5
Årsarbetare
159,65

(Barn- och skolnämnden)

34
35

(Barn- och skolnämnden)

(Barn- och skolnämnden)
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(Servicenämnden)

(Servicenämnden)

(Servicenämnden)
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Det är stor skillnad mellan huvudmännen avseende delade tjänster, se tabell 32. Servicenämnden
har totalt 2 delade tjänster, fördelade på två av 22 enheter. Barn- och skolnämnden har totalt 17
delade tjänster, fördelade på 11 av deras 15 enheter.
Tabell 32 Delade tjänster
Antal delade tjänster 2019
BSN (Barn- och skolnämnden)

SN (Servicenämnden)

Antal delade tjänster
17

Antal delade tjänster
2

Uppgifter har samlats in kring fördelningen av delade tjänster för respektive huvudman. Det finns
endast uppgifter om en av Servicenämndens två delade tjänster. Fördelningen mellan
måltidsverksamheten och annan verksamhet är relativt jämn men tjänsten är till övervägande del
förlagd i annan verksamhet. Det är dock oklart vilken typ av verksamhet som tjänsten är förlagd i,
se tabell 33. För Barn- och skolnämndens delade tjänster finns det ett större underlag av
information. Majoriteten av tjänsterna är övervägande förlagda inom måltidsverksamhet. Endast
vid två tjänster är medarbetare till övervägande del verksam i annan tjänst, fritidsverksamhet
respektive vaktmästeri. Vid ett fåtal tjänster är det en mycket liten del av tjänsten som är förlagd i
annan verksamhet. Övervägande är det en fördelning som är relativt jämn mellan
måltidsverksamhet och annan verksamhet. Delade tjänster är till större delen fördelade mellan
måltidsverksamhet och lokalvård, men en del tjänster är förlagda inom fritids, omsorg och
vaktmästeri, se tabell 33.
Tabell 33 Fördelning av delade tjänster 2019
Fördelning delade tjänster
2019
BSN (Barn- och skolnämnden)
Antal

Måltidsverksamhet

Övrig verksamhet

4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

50 %
81,3 %
25 %
55 %
75 %
75 %
93,75 %
87,5 %
31,25
50 %
Ej angivet

50 %
18,7 %
75 %
45 %
18,75 %
25 %
6,25 %
12,5 %
68,75 %
41,6 %
Ej
angivet

Lokalvård
Lokalvård
Vaktmästeri
Lokalvård
Omsorg
Lokalvård
Fritids
Lokalvård
Fritids
Lokalvård
Ej angivet

SN (Servicenämnden)
Antal

Måltidsverksamhet

Övrig verksamhet

1
1

40 %
Ej angivet

60 %
Ej
angivet

Ej angivet
Ej angivet

Det finns en skillnad i vilka befattningar som är verksamma hos respektive huvudman. Enheter
under Barn- och skolnämnden har 9 olika befattningar verksamma i måltidsverksamheterna.
Servicenämnden har 12 olika befattningar verksamma i måltidsverksamheterna, se tabell 34. Det
saknas dock arbetsledande tjänster bland Barn- och skolnämndens befattningar som angetts som
ansvariga för olika frågor i måltidsverksamheten i andra delar av datainsamlingen.
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Tabell 34 Befattningar
Befattningar
2019
BSN (Barn- och skolnämnden)
Köksbiträde
Måltidsbiträde
Måltidspersonal
Skolmåltidsbiträde
Servicebiträde
Diskhjälp
Kock
Barnskötare
Lokalvårdare

SN (Servicenämnden)
Köksbiträde
Skolmåltidsbiträde
Kock/kokerska
Kock skola
Kokerska skola
Produktionsledare
Områdeschef kost
Måltidinspiratör
Köksledare
Kock CAK 301
Kvalitets-/utvecklingsledare
Utvecklingssamordnare

Data kring personalomsättning, sjukfrånvaro, tillbud och skador, samt det systematiska
arbetsmiljöarbetet samlades in. På grund av svarsbortfall bestod underlaget av för få uppgifter för
att möjliggöra att ett resultat presenteras. På grund av det utelämnas dessa parametrar ur både
resultatredovisning och analys och utgör därmed inte en del av underlaget på vilket slutsatser dras.
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7.

ANALYS AV RESULTAT

En mängd data har samlats in via olika metoder och källor för att öka underlagets tillförlitlighet.
Data har sammanställts per huvudman, jämförts, analyserats och tolkats i syfte att kartlägga
nuvarande måltidsorganisation, urskönja skillnader mellan huvudmännen och med utgångspunkt i
dessa skillnader identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar vid ett eventuellt samlat
huvudmannaskap. Följande antaganden fastställdes inför analys av måltidsorganisationen:
1) Om det finns stora skillnader mellan enheter under olika huvudmän för
måltidsverksamheter i kommunen är det troligt att det finns samordningsvinster och
kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheterna i kommunen läggs
hos en huvudman.
2) Om det är möjligt att identifiera skillnader mellan enheter under Servicenämndens
huvudmannaskap och enheter under Barn- och skolnämndens huvudmannaskap som har
ett nära samarbete, är det troligt att liknande skillnader även är möjliga att identifiera för
övriga enheter och huvudmän i Lunds kommun.
Underlaget är omfattande men begränsat till en liten del av kommunens totala köksbestånd.
Endast två av sex huvudmän för måltidsverksamheter i Lunds kommun ingår i urvalet, enheter
under Barn- och skolnämndens samt Servicenämndens huvudmannaskap. Enheterna
karaktäriseras av ett flertal olikheter och är inte direkt jämförbara med varandra. De karaktäriseras
dock även av flera gemensamma nämnare och har en nära samverkan.
Vid insamling, sammanställning och analys av data har hänsyn tagits till att enheter
och huvudmän inte är direkt jämförbara och att antalet enheter som utgör underlaget skiljer sig åt
mellan huvudmännen.
Trots olikheter gällande grundläggande förutsättningar mellan enheter och huvudmän
samt att urvalet är begränsat till en mindre del av kommunens totala köksbestånd och inte är
representativt, bedöms underlaget vara tillförlitligt och lämpa sig för analys och slutsats avseende
samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett effektivt resursnyttjande36 vid ett eventuellt samlat
huvudmannaskap för måltidsverksamheter i Lunds kommun. Analys och slutsatser begränsas dock
till att avse och generaliseras till huvudmannaskapet för enheter inom Utbildningsnämnden, Barnoch skolnämnden och Servicenämnden.
Analys kostnader
Analys livsmedelskostnader
Vid granskning av livsmedelskostnader går det att konstatera att skillnaderna mellan de båda
huvudmännen är relativt små. Det är möjligt att det är andra faktorer än huvudmannaskapet som
bidrar till den marginella skillnad som går att utröna mellan de båda huvudmännen, exempelvis
enheternas storlek eller typ av kök. Även felkällor vid beräkning av kostnader kan ligga till grund för
resultatet. Det är inte möjligt att förklara orsaken till skillnad i huvudmännens livsmedelskostnader
utan bara konstatera att de finns, men är mycket små.
Analys grundbeställningskostnader
Vid granskning och jämförelse av kostnader för grundbeställning går det att konstatera att det är
relativt stora skillnader mellan huvudmännen. Barn- och skolnämnden har en betydligt lägre
kostnad för grundbeställning per elev jämför med Servicenämnden.
De stora skillnader i kostnad för grundbeställningar mellan huvudmännen förmodas
bero på att grundbeställningar som läggs för enheter under Barn- och skolnämnden ligger för lågt i
relation till det faktiska antalet portioner som serveras. Vid närmare undersökning har detta
förhållande kunnat bekräftas. Förhållandet gäller inte samtliga enheter under Barn- och
skolnämnden, men är mer vanligt förekommande än vid enheter under Servicenämnden och
påverkar troligtvis Barn- och skolnämndens genomsnittliga kostnad. Om en grundbeställning ligger
för lågt i relation till antalet portioner som löpande levereras blir följden att enheten endast betalar
det rörliga priset för portioner som levereras utöver grundbeställningen. På samma sätt blir
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kostnaden för grundbeställningar högre för enheter som lägger en grundbeställning med ett för
högt antal portioner i relation till antalet som levereras.
När grundbeställning och löpande beställning inte stämmer överens leder det till en
orättvis fördelning av kostnader mellan enheter för den fasta delen av måltidspriset. Systemet i
kommunen korrigerar inte för grundbeställningar som avviker mot verkligt portionsantal. Detta kan
vara en anledning till att det skiljer sig åt mellan huvudmännen då enheter under Servicenämnden
kontinuerligt granskar och korrigerar grundbeställningar om de inte stämmer i relation till antalet
portioner som levereras löpande. Att enheter lägger en lägre grundberställning än vad som
löpande beställs beror troligtvis på ett försök ifrån enheten att förvalta ekonomiska medel på bästa
sätt, men kan även beror på okunskap eller felberäkningar.
Det är troligt att huvudmannaskapet kan spela roll för de skillnader som går att identifiera för
kostnader för grundbeställningar mellan de båda huvudmännen
Analys personalkostnader avseende servering, disk och städ
Vid en granskning av personalkostnader avseende servering, disk och städ har stora skillnader
identifierats mellan huvudmännen. Skillnader mellan huvudmännen antas delvis bero på att
timkostnaden för en serveringstimme är lägre än kostnaden för en timmes arbetstid för personal.
För att kontrollera att kostnadsberäkningarna var rimliga beräknades kostnad per timme för
anställda i Barn- och skolnämndens enheter. Kostnaden beräknades till 269 kr/timme år 2017 och
274 kr/timme år 2018 baserat på den framräknade genomsnittslönen, sociala avgifter,
semesterersättning, uppehållsfaktor samt schablon för allmänna omkostnader. Kostnad för
serveringstimme var 245 kr/timme år 2017 och 252 kr/timme år 2018.
Utöver att kostnaden är lägre för en inköpt serveringstimme är skillnaderna mellan
huvudmännen troligtvis även grundad i att inköp av serveringstimmar är mer flexibelt, då det är
möjligt att endast köpa den mängd arbetskraft en enhet behöver och inte mer. Det finns en risk att
enheter under Servicenämnden inte köper timmar för städ, utan istället har egen personal (intern
eller extern) som utför städning, det skulle då snedvrida resultatet. I enheter under Barn- och
skolnämnden antas det att personals tjänstgöring nyttjas fullt ut. Möjligtvis skiljer sig
arbetsuppgifterna som utförs åt eller varierar i omfattning och lokala förutsättningar mellan
huvudmännen. Det kan påverka möjligheten till jämförelser mellan huvudmännen avseende
personalkostnad för servering, disk och städ.
Det är möjligt att enheternas storlek påverkar resultatet. Vid en närmare granskning
går det att identifiera att små enheter i Barn- och skolnämnden har en betydligt högre kostnad för
personal jämfört med större enheter. Troligtvis beror det på att brytpunkten då det krävs ytterligare
anställda vid en enhet får stort genomslag för kostnadsberäkningen per elev, fler elever innebär
fler elever att sprida ut kostnader på. Det är möjligt att enheter med lägre årskurser generellt kräver
fler tjänstgörande vilket kan vara en bidragande orsak till skillnaderna mellan huvudmännen då
Barn- och skolnämnden har fler elever i lägre årskurser.
Skillnaden mellan huvudmännen är betydelsefull vilket indikerar att det bör finnas en
förklaring. Det är dock tänkbart att skillnaderna som identifierats beror på att personalkostnad och
serveringstimmar inte är direkt jämförbara. Det går inte att hävda att huvudmannaskapet är det
som ligger till grund för resultatet eller att ett samlat huvudmannaskap definitivt skulle leda till lägre
personalkostnader för servering, disk och städ. Troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap dock
leda till en mer jämn kostnadsfördelning.
Analys totala kostnader
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende totala kostnader. Det är dock inte
möjligt att säkert fastslå att skillnaderna beror på huvudmannaskapet i sig. Vilka de avgörande
faktorerna är för att kostnader skiljer sig åt mellan huvudmännen är inte säkerställt. Däremot går
det att konstatera att det delade huvudmanskapet bidrar till olika kostnader för de enskilda
enheterna. I dagsläget är kostnaderna inte jämnt fördelade mellan varken enheter eller huvudmän.
Det innebär att kostnaden för måltider i kommunen inte är likvärdiga. Skillnaderna som identifierats
bör beaktas med viss försiktighet då flera beräkningar baseras på schabloner och det finns
potentiella felkällor.
Det är inte möjligt att säkert fastslå att en samlad måltidsorganisation skulle innebära
lägre kostnader för måltider i kommunen baserat på resultatet. Det går inte att påvisa att den totala
kostnaden med säkerhet skulle sänkas vid ett samlat huvudmannaskap. Däremot är det möjligt att,
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med utgångspunkt i resultatet, göra antagandet att kostnadsfördelningen mellan enheter i
kommunen troligtvis skulle bli mer rättvis.
Vid granskning av kostnader går det att konstatera att det saknas översikt över
kostnader för måltider i kommunen. På grund av det delade huvudmannaskapet och rådande
redovisningsrutiner är det inte möjligt att med säkerhet uppge exakt vad måltider i kommunen
kostar. Rådande redovisningsrutiner gör att det inte går att genomföra en analys av kostnader utan
att nyttja schabloner. Kommunen saknar översikt och på så vis även möjlighet att styra kostnader.
Analys inköpsstatistik
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende inköpsstatistik. Enheter under
Servicenämnden köper in en högre andel ekologiska livsmedel, har en lägre andel inköp utanför
nettoprislistan samt följer kommunens riktlinjer om inköp via e-handel i större utsträckning. Det är
relativt stora skillnader mellan de båda huvudmännen och de följer genomgående samma trend.
Då enheterna under Barn- och skolnämnden är mottagningskök och endast köper
livsmedel till frukost, mellanmål och i viss utsträckning salladsbuffé, hade ett omvänt resultat varit
mer rimligt. Det bör vara lättare för enheter som arbetar med måltider i mindre omfattning att
endast köpa produkter på nettoprislistan samt ekologiska livsmedel. Det bör inte vara någon
skillnad mellan huvudmännen avseende ordertyp då samtliga medarbetare i kommunen erbjuds
kurser i e-handel. Att enheter genomför inköp via e-handel bidrar till att kommunen lever upp till
befintliga avtal med grossist. Vid avtalstecknande stiftas överenskommelse om hur inköp skall
genomföras. Grossist utgår ifrån att kommunens inköp genomförs enligt överenskommelse och
bemannar därefter. Om rådande riktlinjer inte följs utan inköp genomför via telefon eller
webbhandel, belastas grossist på ett sätt som de inte har bemanning för och kommunen följer inte
tecknade avtal. Därför är det viktigt att riktlinjerna följs i så stor utsträckning som möjligt.
Det är möjligt att skillnader som har identifierats mellan de båda huvudmännen
avseende inköpsstatistik bottnar i ett kunskapsgap, ansträngningar att hålla nere kostnader eller
brist på tid och resurser. Oavsett anledning, indikerar resultatet att huvudmannaskapet inverkar på
skillnader avseende inköpsstatistik.
Analys livsmedelssäkerhet
Resultatet visar på mindre skillnader mellan huvudmännen avseende livsmedelssäkerhet. Barnoch skolnämnden har en högre andel avvikelser vid offentliga kontroller jämfört med
Servicenämnden. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att dra alldeles för stora slutsatser. Det är
inte säkert att huvudmannaskapet spelar en avgörande roll för andelen avvikelser som
kontrollmyndigheten anmärker på. Det är möjligt att antalet avvikelser snarare har sitt ursprung i
respektive enhets specifika förutsättningar. Enligt kontrollmyndighetens inspektör ligger en enhets
problematik ofta i att etablerade rutiner inte följs. Enheterna omges av specifika förutsättningar
som kan påverka resultatet men oavsett förutsättningar ska det finnas rutiner anpassade efter den
specifika verksamheten som ska bidra till att befintliga lagkrav möts.
Arbete med livsmedel och måltider kräver kunskap och kompetens för att
verksamheten ska klara av att leva upp till befintlig lagstiftning. Det är möjligt att resultatet indikerar
att det finns viss skillnad mellan huvudmännen avseende kunskap kring måltider, alternativt tid och
resurser och att det påverkar resultatet för livsmedelssäkerhet.
Analys kartläggning organisation
Analys daglig drift
Resultatet för kartläggning av huvudmännens dagliga drift visar att huvudmännens enheter
hanterar måltider i olika stor utsträckning och omfattning. Resultatet är i linje med att samtliga
enheter under Barn- och skolnämnden är mottagningskök samt att majoriteten av
Servicenämndens enheter är tillagningskök.
Resultatet indikerar att måltidsverksamheterna tar fram egna rutiner för att hantera
specialkost. Det är möjligt att det beror på kunskap och kompetens, tillgång på tid och resurser
eller mängden specialkost som serveras dagligen. Det är viktigt att samtliga enheter i kommunen
som hanterar måltider har likvärdiga och goda rutiner för hantering av specialkost då felhantering i
värsta fall kan få mycket negativa följder.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännens ansvarsfördelning för specifika
arbetsuppgifter avseende daglig drift av verksamheten. För matsedelsplanering,
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livsmedelsbeställning, specialkost- samt vikariehantering och schemaläggning är ansvaret fördelat
till betydligt fler befattningar i Barn- och skolnämnden jämfört med Servicenämnden. Resultatet
indikerar att måltidsverksamheter i kommunen inte följer en gemensam modell för organisation och
struktur av daglig drift, istället är det upp till respektive huvudman eller enhet att fördelar ansvaret.
Det är möjligt att ifrågasätta om det är ett effektivt resursnyttjande att varje enskild enhet arbetar
med en egen struktur för ansvarsfördelning i kommunen. Att ansvaret dessutom är fördelat till
befattningar på olika nivåer i organisationen såsom exempelvis rektor och servicebiträde tyder på
att enheterna möjligtvis inte är organiserade optimalt. Rimligen bör det finnas en möjlighet för
kommunen att nyttja resurser mer effektivt och eliminera dubbelarbete om samtliga enheter följde
en och samma mall för att organisera daglig drift och ansvarsfördelning för verksamhetsfrågor. Det
bör finnas vinster i att varje enhet är organiserad på liknande sätt för att på så vis underlätta
styrning av enheterna.
Analys ledning & styrning
Resultatet avseende kartläggning kring huvudmännens ledning och styrning av verksamheterna
följer samma trend som resultatet för daglig drift. Ansvarsfördelningen vid respektive huvudman
skiljer sig åt. Enheter under Servicenämnden har genomgående fördelat ansvar för ledning och
styrning av verksamheten till tre olika befattningar. Enheter under Barn- och skolnämnden har
genomgående fördelat ansvaret för ledning och styrning av verksamheten till fem till sex olika
befattningar.
Ansvaret för livsmedelssäkerheten samt att enheten följer livsmedelsverkets
rekommendationer är stort. Det kräver både kunskap, kompetens, tid och engagemang i det
dagliga arbetet med mat och måltider för att leva upp till ansvaret. Genom kontinuerlig uppföljning
av verksamheten eller genom att aktivt bidra till det dagliga arbetet med måltider.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy är varje nämnd ansvarig för att policyn efterlevs
(Lunds kommun, 2014). Även om nämnderna är ansvariga för frågan i sin helhet krävs det att en
befattning är ansvarig och ombesörjer att policyn efterlevs i den dagliga verksamheten. Troligtvis
har de som arbetar nära verksamheten med mat och måltider bäst möjlighet att se till så att policyn
efterlevs. Om ansvaret är fördelat till befattning med visst avstånd till måltidsverksamheten,
exempelvis rektor, som även har ansvar för annan verksamhet, går det att anta att det finns en viss
risk att frågan prioriteras lågt. Det skall dock inte underskattas att den som ansvarar för frågan
behöver ha viss kunskap och kompetens för att leva upp till ansvaret.
Huvudansvaret för måltidsverksamheten är fördelat till olika befattningar på både hög
och relativt låg nivå i organisationen vid enheter under Barn- och skolnämnden. Huvudansvaret bör
vara fördelat till en befattning med närhet till måltidsverksamheten som besitter rätt utbildning för
uppdraget. En måltidsverksamhet innefattar flera olika områden som kräver god kunskap och
kompetens för att leva upp till befintliga regelverk och lagstiftning.
Resultatet väcker frågor kring huruvida kommunen nyttjar resurser på bästa sätt när
det är en stor spridning inom organisationen kring vilka befattningar som är ansvariga för ledning
och styrning av verksamheterna.
Analys följsamhet lagar, riktlinjer & styrdokument för måltider
Resultatet för kartläggning av följsamhet enligt befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument för
måltider, visar på skillnader mellan huvudmän samt enheter inom Barn- och skolnämnden.
Enheterna under respektive huvudman arbetar på olika sätt för att följa Lunds
kommuns kostpolicy och de riktlinjer som finns för frukost och mellanmål. Det är möjligt att det
delade huvudmannaskap leder till dubbelarbete då enheter och huvudmän arbetar med olika
metoder och tillvägagångssätt för att följa befintliga lagar, riktlinjer och styrdokument. Resultatet
väcker frågan om arbetet möjligen hade kunnat effektiviseras och samordnas om det planerades
och leddes centralt till förmån för att varje enskild verksamhet arbetar fram egna metoder.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy skall matgästerna ges möjlighet att påverka maten
och måltiden (Lunds kommun, 2014). Enligt skollagen är skolmåltiden en del av utbildningen och
elever ska ha möjlighet till inflytande (Skolinspektionen, 2012). Resultatet visar att båda
huvudmännen arbetar för att ge matgästen möjlighet att påverka måltiden och att samma typ av
forum används vid respektive huvudman. Barn- och skolnämnden har större möjlighet att ge
matgästerna chans att påverka måltiden jämfört med Servicenämnden. Enheter under
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Servicenämnden förlitar sig på hjälp från Barn- och skolnämnden. Huvudmannaskapet spela en
relativt stor roll för möjligheten att arrangera forum för matgästerna att påverka måltiden.
Resultatet visar att utbud, variation och tillgång till vegetariska alternativ vid lunch för
matgästerna, skiljer sig åt mellan huvudmännen. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer i kommunen.
Vilken skola en elev går på avgör vad som erbjuds och det delade huvudmannaskapet bidrar till
detta resultat. Det är möjligt att resultatet även påverkas av tillgången till matsal eller
ansträngningar för att minska kostnader och matsvinn.
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende vilken kost som hanteras som
specialkost samt tillgång på information om innehåll i rätter vid servering. Det finns även en
spridning mellan huvudmän och enheter över hur specialkost hanteras och vilka intyg som
används. Det är möjligt att avsaknad av matsal återigen spelar en avgörande roll eller att det rör
sig om brist på kunskap och kompetens. Det är även möjligt att det är det delade
huvudmannaskapet som bidrar till skillnaderna. Resultatet väcker frågan om det är ett effektivt
resursnyttjande att verksamheter arbetar fram egna intyg när det finns kommunövergripande intyg
att använda.
Resultatet visar att huvudmännen har kommit olika långt i arbetet med att minska
matsvinn, mätningar sker med olika intervall och frekvens. Insatser som genomförs för att minska
matsvinn bidrar framförallt till enskilda enheters nytta och inte för den gemensamma
kommunnyttan, då arbetet sker i begränsad utsträckning. Om det genomförs kommunövergripande
insatser för att minska matsvinnet är det troligt att det skulle resultera i ett mer betydande
genomslag. Det skulle dessutom möjliggöra jämförelser gentemot andra kommuner samt inom
kommunen. I nuläget saknas det uppgifter om kommunens totala mängd matsvinn. Enligt
Livsmedelsverket är det möjligt att minska matsvinnet med 50 % i måltidsverksamheter i skola. En
sådan minskning skulle innebära en total besparing på 100-200 miljoner kronor per läsår i Sverige
(Skolmatsverige, 2019). Det finns med andra ord stora möjligheter i att sänka kostnader genom att
minska matsvinnet om insatser genomförs på bred front.
Analys mål- & utvecklingsinriktat arbete
Resultatet visar på att huvudmännen arbetar målinriktat på olika sätt och i olika stor utsträckning.
Enheter som är relativt lika och som ska uppnå samma mål bör kunna använda samma
tillvägagångssätt och strategier. Det är inte klarlagt om det är huvudmannaskapet eller rådande
gränsdragningar som bidrar till att det inte sker ett så nära samarbete som egentligen vore möjligt
och som kommunen skulle kunna gynnas av. Samtliga enheter borde dra nytta av varandra och
troligtvis skulle ett samlat huvudmannaskap underlätta.
Det går att anta att det är möjligt att arbeta mer kommunövergripande med mål- och
utvecklingsinriktat arbete kring måltider än vad som görs idag i kommunen. Enligt
Livsmedelsverket är det mycket viktigt med mål- och utvecklingsinriktat arbete för verksamheter
som arbetar med måltider (Livsmedelsverket, 2019). En gemensam målbild underlättar för alla
inblandade kring såväl upphandling, tillagning, servering och konsumtion. Måltidernas kvalitet bör
kontinuerligt följas upp och utvärderas för att säkerställa att måltiderna uppskattas och hamnar i
magen (Livsmedelsverket, 2019). Det är troligt att det vid ett samlat huvudmannaskap skulle vara
möjligt att se ett mer effektivt resursnyttjande och samordningsvinster i arbetet med att nå
kommunövergripande mål.
Utöver att Livsmedelsverket anser att det är viktigt samt att det skulle gynna
kommunen att arbeta mål- och utvecklingsinriktat är det även stipulerat som ett krav i skollagen.
Varje huvudman och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten
kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas (Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet,
2010). Detta krav omfattar även skolmåltiden då den enligt skollagen ses som en del av
utbildningen (Livsmedelsverket, 2019). Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete kräver att
verksamheten enas om mål och ambitioner, regelbundet mäter kvalitet och diskuterar utveckling
och förbättring (Livsmedelsverket, 2019). Det har dock konstaterats av skolinspektionen vid riktad
tillsyn av skolmåltiden att skolhuvudmännen inte fullt ut lever upp till kravet om systematiskt
kvalitetsarbete för skolmåltider (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen konstaterar att
huvudmännen måste ta ett större ansvar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och att
näringsriktighet i måltiderna följs upp. Skolinspektionen menar att det som troligtvis bidrar till att
skolhuvudmännen inte fullgör sitt ansvar kan vara att ansvaret för måltider i grundskolorna delas
av flera nämnder och understryker att det är viktigt att det finns ett samlat ansvarar för rutiner och
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system för skolans måltidsverksamheter så att befintlig lagstiftning kring näringsriktiga måltider
följs (Skolinspektionen, 2012).
Resultatet visar på skillnader mellan huvudmännen avseende det
utvecklingsinriktade arbetet. Det är tydligt att det saknas en övergripande plan och strategi för att
utveckla måltidskvaliteten för samtliga måltidsverksamheter i kommunen. Huvudmän och enskilda
enheter genomför insatser och försöker samarbeta kring frågan, men igen enskild huvudman har
det övergripande ansvaret. Enligt Lunds kommuns kostpolicy ska maten som serveras vara
näringsriktig, god, omväxlande och av hög kvalitet, oavsett maträtt och/eller specialkost (Lunds
kommun, 2014). Det kräver att kommunen arbetar utvecklingsinriktat för att ständigt hålla en hög
kvalitetsnivå då arbetet med måltider inte är statiskt utan förändras i takt med omvärlden.
Förändring i tillgång på råvaror kräver ständig utveckling och innovation av måltider. Det är troligt
att det finns samordningsvinster att göra för kvalitetsutvecklingen av måltider vid ett samlat
huvudmannaskap.
Resultatet visar att huvudmän och enheter skiljer sig åt gällande mätning av
gästnöjdhet. En del enheter under Barn- och skolnämnden mäter gästnöjdheten, en del enheter
genomför inga mätningar. Gästnöjdheten mäts inte alls vid enheter under Servicenämnden, det
finns dock planer på att genomföra mätningar inom ett år. Då samtliga enheter ska leverera
samma typ av slutprodukt till samma typ av matgäst bör det vara av intresse för kommunen att
gästnöjdhet för verksamheterna mäts med samma verktyg och enligt samma intervall. På så vis
skulle resultatet av mätningar kunna nyttjas i större utsträckning. Varje enskild verksamhet slipper
dessutom ta fram egna verktyg och jämförelser inom kommunen skulle möjliggöras. Resultaten av
mätningarna skulle då kunna nyttjas som underlag vid framtida beslut om måltidsverksamheter.
Enligt Lunds kommuns kostpolicy ska medarbetare som arbetar med måltider ha
relevant utbildning, stort engagemang och kunskap samt löpande ges kompetensutveckling för sitt
uppdrag (Lunds kommun, 2014). Resultatet visar att huvudmän och enskilda enheter under Barnoch skolnämnden arbetar separat för att identifiera lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för sina
medarbetare. Det innebär att flera olika resurser lägger arbetstid på samma sak och troligtvis även
att samma utbildningar arrangeras vid flera tillfällen till en högre kostnad än om utbildningar skulle
samnyttjas. Resultatet indikerar att det inte är likvärdiga nivåer gällande möjligheten till
kompetensutveckling samt att tillgången på kunskap och kompetens till följd av det troligtvis skiljer
sig åt mellan huvudmännen. Om en enhet inte arbetar med kompetensutveckling i någon större
utsträckning besitter medarbetare till sist inte samma kunskap som medarbetare vid enheter där
kontinuerlig kompetensutveckling sker.
Det går att anta att det troligtvis finns samordningsvinster och ökad möjlighet till ett
effektivt resursnyttjande om arbetet med kompetensutveckling för medarbetare i samma typ av
verksamhet hanterades kommunövergripande.
Analys arbetsmiljö & personal
Resultatet indikerar att huvudmannaskapet påverkar huruvida måltidsverksamheten hanteras som
en egen arbetsmiljö avseende arbetsplatsträffar. Flera enheter under Barn- och skolnämnden
anordnar arbetsplatsträffar för medarbetarna tillsammans med pedagogisk personal. Pedagogisk
verksamhet och måltidsverksamhet skiljer sig åt och det bör finnas olika forum för att hantera
arbetsplatsfrågor för respektive verksamhet. Resultatet väcker frågor kring hur stort utrymme det
finns för medarbetare i måltidsverksamhet att lyfta och diskutera ämnen som rör måltider vid
arbetsplatsträffar där pedagogisk personal är överrepresenterad. Upplägget ställer krav på att
både medarbetare och chef anstränger sig för att frågor relevanta för måltidsverksamheten inte
glöms eller prioriteras bort i dessa sammanhang. Även om medarbetare har styrka och
självförtroendet att lyfta de frågor som är viktiga är det troligt att diskussioner blir begränsat
stimulerande om det saknas medarbetare som kan relatera till det som dryftas. Ett samlat
huvudmannaskap kan möjligen leda till samordningsvinster och kvalitetsförbättringar avseende
arbetsplatsträffar. Medarbetarna skulle troligtvis, i större utsträckning, få möjlighet att diskutera och
behandla frågor med relevans för den verksamhet de är verksamma i.
Resultatet visa på stora skillnader i antalet anställda och antalet årsarbetare mellan
huvudmännen. Att det är så pass stora skillnader är inte särskilt förvånande då enheterna under
Barn- och skolnämnden är färre till antal, mindre och mottagningskök till skillnad från enheterna
under Servicenämnden som är fler, större och övervägande tillagningskök.
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Resultatet visar på markanta skillnader mellan huvudmännen avseende antalet delade tjänster.
Enheter under Barn- och skolnämnden har betydligt fler delade tjänster än enheterna under
Servicenämnden. Det är troligt att andelen delade tjänster inom Barn- och skolnämnden är
grundade i ansträngningar för att optimera och nyttja resurser så effektivt som möjligt. Resultatet
väcker dock frågan om delade tjänster inverkar på medarbetares engagemang samt om
medarbetare med delad tjänst upplever samma tillhörighet och rekryterades in enligt samma
premisser. Är medarbetare med delade tjänster i första hand rekryterad till måltidsverksamheten
eller till annan verksamhet?
Resultatet visar på skillnad mellan huvudmännen avseende vilka befattningar som är
verksamma i måltidsverksamheterna. Det är möjligt att det beror på att arbetet som utförs i
tillagnings- och mottagningskök skiljer sig åt och därför kräver olika kompetens. Resultatet väcker
frågan om de båda huvudmännen ställer samma typ av krav på kompetens vid rekrytering och
anställning.
Det saknas resultat kring personalomsättning, sjukfrånvaro, tillbud och skador, samt
det systematiska arbetsmiljöarbetet för respektive huvudman. På grund av svarsbortfall bestod
underlaget av för få uppgifter för att möjliggöra att ett resultat presenteras. Svarsbortfallet antas
vara grundat i att kommunen har övergått till ett nytt HR-system och att det medfört svårigheter för
vissa respondenter att ta fram uppgifter. Det genomförs ingen analys baserat på dessa parametrar
och de utgör därmed inte en del av underlaget på vilket slutsatser dras.

8.

SLUTSATS

En analys av måltidsorganisationen har genomförts i syfte att besvara frågan om det finns
samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret för måltidsverksamheten i
kommunen läggs hos en huvudman.
Med utgångspunkt i antaganden, data som samlats in, sammanställts och analyserats dras
slutsatsen att en samlad måltidsorganisation skulle leda till mer likvärdiga nivåer, en mer likvärdig
kvalitet på måltider i kommunen, att kommunens resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att
samordning skulle möjliggöras i stor utsträckning för verksamheterna. Målet om ”Ett Lund” och
Likvärdig skola skulle vara ett steg närmre att mötas till följd av ett samlat huvudmannaskap. Det
har identifierats att samordningsvinster, kvalitetsförbättringar och ett mer effektivt resursnyttjande
skulle möjliggöras av ett samlat huvudmannaskap för måltider för Utbildningsnämnden, Barn- och
skolnämnden samt Servicenämnden. Nedan följer utredningens slutsats uppdelat i tre olika
kategorier; samordningsvinster, kvalitetsförbättringar samt effektivt resursnyttjande.
Samordningsvinster
Resultatet visar att det i flera avseenden saknas samordning mellan enheter och huvudmän
under det delade huvudmannaskapet. Daglig drift, ledning och styrning, insatser för att
kompetensutveckla medarbetare, nå kommunövergripande mål, följa befintliga lagar, riktlinjer och
styrdokument karaktäriserat av ett splittrat tillvägagångssätt. Det är upp till enskilda enheter och
huvudmän att ta fram och implementera planer. Det är troligt att det finns samordningsvinster att
göra vid ett samlat huvudmannaskap om enheter som är relativt lika och ska uppnå samma mål
använde samma tillvägagångssätt och strategier. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis
bidra till en minskad sårbarhet för enskilda verksamheter om stöd finns att få centralt. Troligtvis
skulle ett samlat huvudmannaskap leda till bättre samordning och ett mer kommunövergripande
mål- och utvecklingsinriktat arbete kring måltider i kommunen.
Kvalitetsförbättringar
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap leder till att enheter och huvudmän inte levererar
en likvärdig slutprodukt. Det är inte likvärdiga kvalitetsnivåer för huvudmännen avseende utbud,
hantering av specialkost, andelen ekologiska livsmedel, inköpsbeteende, nivån på
livsmedelssäkerhet eller matgästers möjlighet att påverka måltiden. Det råder inte likvärdighet
kring möjlighet till kompetensutveckling vilket antas få konsekvenser gällande tillgången på
kunskap och kompetens. Kvalitetsnivåerna är inte likvärdiga mellan huvudmännen avseende
möjlighet till arbetsplatsträffar där relevanta frågor behandlas för medarbetare verksamma i
måltidsverksamheter.
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Resultatet visar att kostnad för måltider i kommunen inte är likvärdig, det råder en ojämn fördelning
mellan både enheter och huvudmän. Ett samlat huvudmannaskap skulle troligtvis bidra till en mer
rättvis och likvärdig kostnadsfördelningen för måltider i kommunen samt att identifierade
skillnaderna mellan huvudmännen avseende kvalitetsnivåer skulle minska eller i bästa fall
elimineras. Det är troligt att en gemensam kvalitetsnivå och likvärdighet för måltider i kommunen
skulle uppnås genom ett samlat huvudmannaskap.
Effektivt resursnyttjande
Resultatet visar att ett delat huvudmannaskap troligtvis leder till ett mindre effektivt resursnyttjande
än vad som är möjligt. Det saknas övergripande struktur och organisation för måltider i kommunen.
Det råder skillnader över vilka befattningar som ansvarar för olika verksamhetsfrågor och områden.
Organisationsstruktur för ledning och styrning samt ansvarsfördelning varierar mellan
huvudmännen. Med utgångspunkt i resultatet är det rimligt att förutsätta att ett samlat
huvudmannaskap troligtvis skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande då en huvudman antas
organisera samtliga enheter centralt utefter samma struktur för ledning, styrning och
ansvarsfördelning. En gemensam modell för organisationsstruktur av enheterna skulle troligtvis
leda till att samtliga enheter bedriver verksamhet på samma sätt, följer en gemensam planering,
samma lagar, riktlinjer, styrdokument och utvecklingsplan samt följer upp verksamheten på samma
sätt i enlighet med skollagens krav.
Det går att anta att ett samlat huvudmannaskap skulle leda till ett mer effektivt
resursnyttjande då dubbelarbete antas minska eller elimineras. En samlad måltidsorganisation
skulle troligtvis även öka möjligheten till översyn över kostnader för måltider i kommunen. I
dagsläget är det inte möjligt att med säkerhet konstatera vad måltider i kommunen kostar på grund
av rådande redovisningsrutiner. Om det finns en god översikt över kostnader ökar det möjligheten
att effektivt styra och nyttja resurser. Resultatet visar på att ett samlat huvudmannaskap troligtvis
skulle leda till ett mer effektivt resursnyttjande för kommunen.
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9.

REKOMMENDATION

Måltider är en del av kommunens utvecklings-, hållbarhets- och folkhälsoarbete. Måltider i skola
bidrar till att elever skapar bra matvanor för livet, främjar god hälsa nu och i framtiden och
underlättar lärandet (Livsmedelsverket, 2019). Enligt Livsmedelsverket är en investering i bra
måltider en investering i skolelevers hälsa, trivsel och förutsättningar att lära sig vilket i
förlängningen påverkar skolresultaten (Livsmedelsverket, 2019).
Genom satsningar på lokaler, personal och inköp av livsmedel för måltidsproduktion gör Lunds
kommun stora investeringar i måltider varje dag. För att producera, hantera, transportera och
servera mat till Lunds invånare krävs det att det finns en effektiv organisation för måltider i
kommunen. Bra måltider kräver engagemang, kompetens och samarbete, en gemensam målbild
samt en organisation som kan arbeta för att driva utvecklingen framåt.
Med utgångspunkt i insamlad och analyserad data samt dragna slutsatser läggs följande
rekommendation fram kring samlad måltidsorganisation för Lunds kommun:
 De enheter som lyder under Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden samt
Servicenämnden samlas under ett huvudmannaskap. Huvudmannen har ansvar
för samtliga måltidsverksamheter i förskola, grundskola och gymnasium.
 De tre huvudmännen ges i uppdrag att ta fram ett förslag över hur
huvudmannaskapet bör se ut.
 Det genomförs en förändring av rutiner för kostnadsredovisning för måltider i
kommunen, ett system tas fram som möjliggör att enheter särskiljer kostnader för
olika måltider på ett bättre sätt.

10. REKOMMENDATION VIDARE UTREDNING
Måltider i kommunen utgör en stor kostnad och är något som kommunen enligt lagstiftning ska
tillhandahålla till flera målgrupper. Det är därför viktigt att frågor som rör måltider i kommunen
hanteras och behandlas utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.
Kommunen bör hantera frågor som rör måltider på en övergripande nivå för att
möjliggöra att likvärdiga måltider erbjuds, kostnader hålls nere och fördelas lika mellan enheter
samt att verksamheten styrs medvetet och målinriktat. Måltidsverksamheterna i kommunen bör
integreras i kommunens lokalförsörjningsplan och verksamheterna bör ha en tydlig färdriktning.
Baserat på den utredning som genomförts har slutsatser och rekommendationer
kunnat läggas fram kring frågan om ett samlat huvudmannaskap för tre av de sex nämnder som är
huvudmän för måltidsverksamheter i kommunen. Till följd av att utredningen genomförts finns det
mer kunskap och ökad översikt över kommunens måltidsorganisation. Det finns dock fortfarande
flera områden där det råder relativt stor okunskap och där det saknas övergripande strategier för
kommunen. Ytterligare kartläggning och utredning bör genomföras i syfte att optimera Lunds
kommun måltidsverksamheter.
Det rekommenderas att vidare utredning genomförs i syfte att:
 Identifiera en färdplan för framtiden för Lunds kommuns måltidsverksamheter.
 Ta fram en tydlig strategi och målsättning för Lunds kommuns
måltidsorganisation för att säkra likvärdighet, kvalitet och effektivt
resursnyttjande.
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12. BEGREPP OCH DEFINITIONER
Begrepp & definitioner
Fotnot

Sid

Begrepp

Definition

1

4

Samordningsvinster

Kommunala vinster och fördelar avseende ekonomi, effektivitet och
kvalitet, som ett resultat av att verksamheter koordineras och
samordnas.

2

4

Kvalitetsförbättringar

Kommunens måltidsverksamheter förbättrar och optimerar hela kedjan
kring leverans av slutprodukt till gäst i enlighet med befintliga lagar,
riktlinjer och styrdokument för måltider.

3

4

Huvudman

Kommunal nämnd med ansvar för måltidsverksamheter och dess
personal. Ansvar för leverans av slutprodukt enligt befintlig lagstiftning
inom livsmedelsområdet.

4

4

Enheter

En typ av måltidsverksamhet. Det vill säga ett kök, antingen ett
mottagningskök eller ett tillagningskök.

5

10

Måltidsverksamhet

Ett kommunalt kök, antingen ett mottagningskök eller tillagningskök

6

11

Grundbeställning

Beställning av måltider, via Måltidsservice, görs i form av portioner.
Beställning läggs i två delar. I del ett lägger kund en grundbeställning
till Måltidsservice. Grundbeställningen ska omfatta en realistisk
bedömning av antal ätande per verksamhetsdag/serveringsdag. En
definitiv grundbeställning läggs i december för vårterminen och i maj för
höstterminen. Grundbeställningen läggs för ordinarie skoldagar under
läsåret, för lovverksamhet läggs inga grundbeställningar.
Grundbeställningen utgör debiteringsunderlag. Den fasta delen av
portionspriset bokförs utifrån antal portioner i grundbeställningen och
fördelas per månad efter antal verksamhetsdagar.

7

11

Serveringstimmar

Köps in av Måltidsservice och avser arbetstimmar för servering,
städning och diskning samt vissa administrativa arbetsuppgifter. De
arbetsuppgifter som utförs som en del av serveringstjänsten går att
likställa vid de arbetsuppgifter som utförs av personal i Barn- och
skolförvaltningens mottagningskök.

8

11

Ekonomisystemet

Raindance, Lunds kommuns gemensamma ekonomisystem.

9

11

Nettoprislista

Vid en livsmedelsupphandling konkurrensutsätts livsmedel för bästa
kvalitet till lägsta pris. Upphandlingen resulterar i en produktlista som
utgörs av produkter som lever upp till kommunens högt ställda
kvalitetskrav och som verksamheter i kommunen kan köpa in till ett
fördelaktigt pris, denna lista kallas för nettoprislista.

10

11

DKAB Hantera Livs

Kommunens upphandlings- och uppföljningsprogram för livsmedel.

11

11

E-handel

Lunds kommun har en e-handelsprocess för inköp från kommunens
ramavtal gällande livsmedel. Genom e-handel får beställarna hjälp att
hitta rätt leverantörer och avtal och det blir lättare att välja rätt
produkter.

12

11

Kontrollrapport

Miljöförvaltningen kontrollerar företag som producerar, hanterar och
säljer livsmedel. Vid kontrollerna används en kontrollrapport som
underlag. Rapporten bygger på lagstiftningens krav i ett antal
lagstiftningsområden

13

11

Riskklassning

Miljöförvaltningen placerar in alla livsmedelsverksamheter i Lund i olika
riskklasser med hjälp av Livsmedelsverkets vägledningar.
Riskklassningen ligger till grund för bedömning av hur mycket
kontrolltid en verksamhet ska ha. En riskklassning görs med stöd av
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll.

14

12

Servicechef

Arbetsledande funktion inom Barn- och skolförvaltningen med ekonomioch personalansvar inom områdena kök, städ och vaktmästeri.
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Begrepp & definitioner
Fotnot

Sid

Begrepp

Definition

15

12

Mottagningskök

Mottagningskök tar emot måltidens huvudkomponent/den lagade
huvudrätten ifrån ett tillagningskök. Mottagningsköket utför beredning
av tillbehör i olika stor utsträckning. En del mottagningskök tillagar
potatis, ris och pasta på plats samt bereder salladsbuffé till måltiden.
En del mottagningskök beställer samtliga måltidskomponenter inklusive
salladsbuffé av tillagningsköket. I vissa fall hanterar mottagningskök
beredning av frukost och mellanmål. Mottagningsköket utför
beställning av måltider och livsmedel, förvaring, värmebehandling och
varmhållning, servering av måltider, hantering av lagad specialkost
samt diskhantering i olika utsträckning.

16

12

Tillagningskök

Tillagningskök lagar och bereder måltider från grunden dvs.
huvudkomponenter/huvudrätter och tillbehör såsom ris/pasta/potatis,
sås samt salladsbuffé tillagas. Tillagningskök utför beställning av
måltider och livsmedel, förvaring, tillagning och beredning av måltider
och specialkost, värmebehandling och varmhållning, nedkylning,
servering av måltider samt diskhantering. Det finns både tillagningskök
med och utan utskick. Tillagningskök med utskick hanterar även
beställning, beredning och tillagning av måltider för mottagningskök
samt utleverans av måltider till mottagande enhet såsom
mottagningskök.

17

12

KSU-verksamhet

Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper

18

14

Nyckeltal

Mått som sätter ett resultat i relation till ett annat. Används för
uppföljning av verksamheter och kan användas över tid och i relation till
andra verksamheter.

19

14

Livsmedelsanläggning

En livsmedelsanläggning är definierad av livsmedelsverket som varje
enhet i ett livsmedelsföretag.

20

15

Produktionsportion

En produktionsportion motsvarar en lunchportion för mellanstadiet dvs.
årskurs 4-6. Måltidsservice tabell med anvisning för portionsstorlek
innefattar även omräkningsfaktor för att omvandla antalet portioner som
ska beställas till produktionsportioner.

21

15

Löpande beställning

Måltider som beställs för det verkliga behovet löpande från levererande
tillagningskök till skolans mottagningskök. Antalet portioner som
beställs kan vara fler eller färre än antalet portioner som är lagda i
grundbeställningen, beroende på antalet ätande elever just den dagen
(ex. färre på grund av utflykt) eller hur populär/omtyckt dagens maträtt
är. Det är mottagningsköket som genom sin beställning, avgör hur
mycket mat eleverna ska få äta. Den rörliga delen av portionspriset
bokförs månadsvis för faktiskt antal levererade portioner, de löpande
beställningarna.

22

15

Näringsriktig

För att uppfylla de riktlinjer som finns för en skollunchs näringsinnehåll
finns det rekommenderade mängder mat av olika livsmedel/maträtter
som bör serveras till matgäster i respektive åldrar för att måltiderna ska
vara näringsriktiga.

23

16

Livsmedelsföretag

Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte
bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla
stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av
livsmedel.

24

16

Näringsberäkning

Beräkning av det totala näringsinnehållet i ett recept. Genomförs
antingen manuellt eller i ett datorprogram där recept med samtliga
ingredienser registreras och näringsinformation hämtas från databas
eller producent.

25

17

Procapita

Lunds kommuns verksamhetssystem för elevregister i skola
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Begrepp & definitioner
Fotnot

Sid

Begrepp

Definition

26

17

Förrådstjänst

Måltidsservice tillhandahåller en förrådstjänst till andra
måltidsverksamheter i kommunen. Via förrådstjänsten kan
måltidsverksamheter göra inköp av livsmedel.

27

17

Portionspris

Måltidsservice portionspris avser priset för en produktionsportion
(lunchportion för mellanstadiet). Portionspriset för en lunchportion i de
lägre respektive högre årskurserna justeras enligt Måltidsservice
omräkningsfaktor. På samma sätt justeras portionspriset för frukost
respektive mellanmål.

28

17

Måltidstyp

Frukost, lunch och mellanmål är olika måltidstyper som serveras i
grundskola.

29

17

Portionsstorlek

Korrekt storlek på portion enligt livsmedelsverkets rekommendationer
för respektive ålder för att uppnå näringsriktighet. Måltidsservice har
sammanställt en tabell med anvisningar för portionsstorlek baserat på
livsmedelsverket rekommendationer som kan användas vid beställning.

30

19

Aivo

Aivo är ett det kostdatasystem som används i Lunds kommun för
näringsberäkning samt beställning av måltider och livsmedel ifrån
Måltidsservice.

31

30

Matsvinn

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om
den hanterats annorlunda.

32

31

Tallrikssvin

Allt som skrapas av från tallriken.

33

31

Serveringssvinn

Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs
för att den inte kan tas tillvara.

34

32

Egenkontroll

Livsmedelsföretagarens system för att uppfylla lagstiftningens krav,
skall innehålla rutiner anpassade efter verksamhetens art och
omfattning samt beskriva hur verksamheten gör för att leva upp till
lagkraven.

35

32

Årsarbetare

Årsarbetare anger hur många anställda man skulle ha haft om den
faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade
timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar.

36

35

Effektivt resursnyttjande

Kommunen nyttjar befintliga resurser på bästa sätt, både ekonomiska
och personella.
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13. BILAGOR
Bilagor
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Dokument
Kommunstyrelsen, 2017 Beslut, Utredning avseende samlad
måltidsorganisation
Utskickad enkät utredning avseende samlad måltidsorganisation
för Lunds kommun
Följebrev enkät
Karta över måltider under Utbildningsnämndens, Barn- och
skolnämndens samt Servicenämndens huvudmannaskap
Kommunfullmäktige 2005 Beslut, Riktlinjer för ansvarsfördelning
mellan beställarnämnder och Servicenämnden
Måltidsservice pris 2019 för skolor
Övergripande information avseende serveringsavtal

Dnr
Dnr KS 2017/0046

Dnr KS 491/01
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

§ 270

Utredning avseende samlad
måltidsorganisation

Dnr KS 2017/0046

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att beställa en utredning
avseende samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2016.
Servicenämnden beslutade den 7 juni 2017 att för sin del godkänna syftet
med den föreslagna utredningen i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 och föreslå
kommunstyrelsen att fastställa syftet samt att föreslå kommunstyrelsen
att besluta att finansiera en pilotstudie avseende steg B inom den
beställda utredningen avseende samlad måltidsorganisation med 800 000
kr samt att återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2017.
Servicenämndens beslut den 7 juni 2017 § 55 dnr SN 2016/0231.
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2017 § 99.

Yrkanden

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunkontorets förslag samt
att bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade
medel.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunkontorets förslag samt
att i möjligaste mån använda interna resurser för utredningen och att
eventuella externa kostnader för utredningen skall delas av alla
inblandande förvaltningar.
Hans Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunkontorets förslag.

Beslutsgång

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Christer Wallins (M)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Ann-Margret Olsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed (FNL) röstar
nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar
kommunstyrelsen således, med ordförandens utslagsröst, i enlighet
med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en analys av
måltidsorganisationen i syfte att identifiera samordnings- och
kvalitetsförbättringar,
redovisa resultat för kommunstyrelsen senast den 1 april 2018,
bidra med 500 tkr att finansieras av kommunstyrelsens reserverade
medel.

Reservationer

Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Mia
Honeth (L) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 270/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

3 (4)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

Diarienummer

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Ersättare

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

Övriga

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

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Sekreterare

Ordförande

Justerare

4 (4)

Protokollsutdrag
Diarienummer

KS 2017/0301

Pernilla Ardhe

Anders Almgren (S)

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Datum då anslaget tas ned

Pernilla Ardhe

Utdragsbestyrkande

2017-10-11

Utredning avseende samlad måltidsorganisation
för Lunds kommun
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!
Frågorna i enkäten rör daglig drift, arbete i enlighet med Lunds kommuns kostpolicy, livsmedelssäkerhet, ledning och
styrning, arbetsmiljö, personalfrågor och HR-uppgifter.
Praktisk information om enkäten:
Enkäten tar ca 1 timme att besvara.
När du besvarar enkäten kommer du behöva ha tillgång till följande system och underlag:
-LISA
-QlikView
-Dokumentation kring verksamhetsrutiner och mål
Det är möjligt att besvara delar av enkäten, pausa och komma tillbaka vid senare tillfälle för att slutföra enkäten.
Om du märker att någon annan i verksamheten är bättre lämpad att besvara enkäten kan du vidarebefordra länken och
be den personen besvara enkäten i ditt ställe.
Du kan behöva besvara enkäten mer än en gång om du är ansvarig för flera måltidsverksamheter.
Dina svar är inte anonyma.
Stor tack på förhand för din insats, dina svar är viktiga!

Vilken förvaltning tillhör du?
Barn- och skolförvaltningen

Serviceförvaltningen

För vilket skolkök gäller dina svar?
Observera att du endast kan göra ett val.
Om du ska svara på enkäten för mer än ett skolkök måste du fylla i enkäten vid separata tillfällen.

Uggleskolan

Flygelskolan

Klostergårdsskolan

Håstadskolan

Fäladsskolan

Fågelskolan E

Oskarskolan

Mårtenskolan

Fågelskolan A

Vallkärra skola

Lilla Mårtenskolan

Fågelskolan Gråsparven

Backaskolan

Apelskolan

Palettskolan

Vem är ansvarig för att planera kökets matsedel utifrån Måltidsservice utbud?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för kökets beställning av måltider?
Frågan avser både grundbeställningar och beställningar/justeringar som görs löpande.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för kökets beställningar av livsmedel?
Via kommunens upphandlade avtal.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Serverar köket frukost
Välj ett alternativ.

Ja, köket tillagar frukosten som serveras
Ja, frukosten som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, frukost serveras inte

Vilka riktlinjer har köket för frukost?
Exempelvis anvisningar och rekommendationer kring vad frukost ska innehålla.
Svara så utförligt du kan.

Serverar köket mellanmål?
Välj ett alternativ.

Ja, köket tillagar mellanmål som serveras
Ja, mellanmål som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, mellanmål serveras inte

Vilka riktlinjer har köket för mellanmål?
Exempelvis anvisningar och rekommendationer kring vad mellanmål ska innehålla.
Svara så utförligt du kan.

Vem är ansvarig för att köket följer livsmedelsverkets rekommendationer?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för att köket följer Lunds kommuns kostpolicy?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Ges eleverna möjlighet att påverka maten och måltiden på något sätt?
Välj ett eller flera alternativ.

Ja, genom matråd/hälsoråd

Nej

Ja, genom elevråd/klassråd

Vet ej

Ja, på annat sätt:

Mellan vilka tider serverar köket lunch för matgäster?

Serverar köket salladsbuffé till lunchen?
Välj ett eller flera alternativ.

Ja, köket tillagar salladsbuffé som serveras.
Ja, salladsbuffé som serveras beställs av Måltidsservice
Nej, salladsbuffé serveras inte

Hur många komponenter består salladsbuffén vanligtvis av?
Välj ett alternativ.

1 till 2

5 till 8

3 till 5

8 eller fler

Hur många lunchalternativ erbjuds samtliga matgäster varje dag?
Välj ett alternativ.

Ett alternativ

Tre eller fler

Två alternativ

Vet ej

Hur ofta erbjuds alla matgäster en vegetarisk rätt?
Välj ett alternativ.

5 dagar i veckan

1 till 3 dagar i månaden

4 dagar i veckan

Mer sällan

3 dagar i veckan

Aldrig

2 dagar i veckan

Vet ej

1 dag i veckan

Finns det tydlig information om innehållet i dagens rätt(er) tillgänglig för matgästerna vid
servering?
Exempelvis informationsskyltar där gäster tar mat, på en tavla i i skolrestaurangen eller liknande.
Välj ett alternativ.

Ja, för alla rätter

Nej

Ja, för en del rätter

Vet ej

Nej, men måltidspersonalen kan lätt svara/ta reda på svaret

Vem är ansvarig för kökets specialkosthantering
Frågan avser både ansvaret för att verksamheten har fungerande rutiner samt ansvaret för den dagliga hanteringen.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor

Köksledare

Servicechef

Kock/Kokerska

Administrativ chef

Måltidsbiträde

Områdeschef

Skolsköterska

Produktionsledare

Annan, ange:

Vilken kost hanterar köket som specialkost?
Välj ett eller flera alternativ.

Allergikost

Vegansk kost

Individanpassad kost

Specialkost pga. etiska och religiösa skäl

Vegetarisk kost

Annan, ange:

Beskriv vilka rutiner köket har för hela kedjan kring hantering av specialkost
Med specialkost menas all kost som köket hanterar som specialkost.
Svara så utförligt du kan.

Används det kommungemensamma intyget för specialkost av medicinska skäl?
"Intyg vid FÖDOÄMNESALLERGI/ÖVERKÄNSLIGHET"
Välj ett alternativ.

Ja, ibland

Ja, alltid

Nej, vi har ett eget system

Vi har inga elever med behov av specialkost av medicinska
skäl
Nej
Vet ej

Vem är ansvarig för livsmedelssäkerheten i köket?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ chef

Områdeschef

Produktionsledare
Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde
Annan

Mäter och dokumenterar köket mängden tallrikssvinn?
Med tallrikssvinn menas avskrapade matrester från gästernas tallrikar efter servering.
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Mäter och dokumenterar köket mängden serveringssvinn?
Med serveringssvinn menas överbliven mat i bleck och serveringsbehållare som slängs efter avslutad servering.
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Mäter köket gästnöjdheten?
Välj ett alternativ.

Ja, dagligen

Ja, läsårsvis

Ja, veckovis

Ja, vartannat år

Ja, månadsvis

Nej, men vi planerar att börja göra det inom ett år

Ja, terminsvis

Nej

Beskriv hur köket arbetar för att nå målen i LundaEko II år 2020
Målen som avsees är delmål i LundaEko II som rör konsumtion och livsmedel under prioriterade områden:
1. Engagera fler
2. Hållbar konsumtion
4. Minsta möjliga klimatpåverkan
Svara så utförligt du kan.

Hur arbetar köket för att utveckla måltidskvaliteten?
Exempelvis presentation, smak, utvärdering av rätter, dialog med tillagningskök.
Svara så utförligt du kan.

Vilka mätbara mål har måltidsverksamheten?
Svara så utförligt du kan.

Vem är huvudansvarig för måltidsverksamheten på skolan?
Chef med personalansvar.
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ chef

Områdeschef

Produktionsledare
Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde
Annan

Vem är huvudansvarig för måltidsverksamhetens arbetsmiljö?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Har medarbetare och skyddsombud i måltidsverksamheten möjlighet att delta i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet i måltidsverksamheten?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten: undersöka arbetsmiljön?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten på skolan: ta fram handlingsplaner och
genomföra åtgärder?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Finns det dokumenterade och fungerade rutiner för följande aktivitet i det systematiska
arbetsmiljöarbetet för måltidsverksamheten: göra årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Välj ett alternativ.

Ja

Delvis

Nej

Har personalen i måltidsverksamheten sina egna APT:er?
Välj ett alternativ.

Ja
Nej, de delar APT med övrig servicepersonal på skolan
Nej, de delar APT med pedagogisk personal på skolan
Nej

Hur arbetar man med kompetensutveckling av måltidsverksamhetens personal?
Svara så utförligt du kan.

Vem är ansvarig för vikariehantering för måltidsverksamheten?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Vem är ansvarig för schemaläggning av kökets personal?
Välj ett eller flera alternativ.

Rektor
Servicechef

Administrativ
chef

Områdeschef

Produktionsledare

Köksledare

Kock/Kokerska
Måltidsbiträde

Annan, ange:

Ange för 2016 till 2018 antalet i LISA, registrerade:
Svaren skall hämtas ur verksamhetssystemet: LISA via HR-portalen.
Svar ska anges i siffror.

Tillbud för
medarbetare i köken
2016:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2016:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2016:
Tillbud för
medarbetare i köken
2017:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2017:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2017:
Tillbud för
medarbetare i köken
2018:
Skada utan
frånvaro för
medarbetare i köken
2018:
Skada med
frånvaro för
medarbetare i köken
2018:

Ange sjukfrånvaron för måltidsverksamhetens medarbetare i procent (%) av ordinarie
arbetstid för kvinnor, män och totalt för 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordinarie
arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2016:
Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordiniarie
arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2017:
Sjukfrånvaro
Totalt i % av
ordinarie arbetstid 2018:
Sjukfrånvaro
Kvinnor i %
av ordinarie
arbetstid
2018:
Sjukfrånvaro
Män i % av
ordinarie arbetstid 2018:

Ange personalomsättningen för måltidsverksamheten i procent (%) för 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016: (%)
2017: (%)
2018: (%)

Ange antal tjänster som arbetade i måltidsverksamheten under 2016 till 2018:
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016:
2017:
2018:

Ange antal årsarbetare inom måltidsverksamheten 2016 till 2018:
Årsarbetare anger hur många anställda man skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för
timavlönade summerades till heltidsanställningar.
Svaren ska hämtas ur verksamhetssystemet QlikView.
Svar ska anges i siffror.

2016:
2017:
2018:

Ange AID-kod för samtliga tjänster som arbetar i måltidsverksamheten 2019:
Svaren hämtas ur verksamhetssystemet Personec P.

Ange befattning/benämning för samtliga tjänster som arbetar i måltidsverksamheten 2019:
Svaren hämtas ur verksamhetssystemet Personec P.

Finns det personal inom måltidsverksamheten på skolan som har delade tjänster 2019?
Ja
Nej

Hur många anställda i måltidsverksamheten har delade tjänster 2019?
Svar ska anges i siffror.

För samtliga delade tjänster ange i procent (%) hur stor andel av tjänsten som är förlagd
inom måltidsverksamheten och hur stor andel av tjänsten som är förlagd inom annan
verksamhet 2019:

Övriga tankar/synpunkter/kommentarer:

Fyll i dina kontaktuppgifter

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:

Hej,
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten som är en del i utredningen avseende samlad
måltidsorganisation för Lunds kommun!
Enkäten riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig för måltidsverksamhet i Barn- och
skolförvaltningen samt Serviceförvaltningen.
Vi ber dig att besvara enkäten senast den 23 april.
Enkäten syftar till att identifiera likheter och skillnader bland måltidsverksamheter i Lunds kommun.
Frågorna i enkäten rör daglig drift, arbete i enlighet med Lunds kommuns kostpolicy,
livsmedelssäkerhet, ledning och styrning, arbetsmiljö, personalfrågor och HR-uppgifter.
För att sammanställa ett tillförlitligt underlag för beslutsfattare är vi beroende av att få in svar på
enkäten ifrån dig som är verksamhetsansvarig.
Praktisk information om enkäten:









Enkäten tar ca 1 timme att besvara.
När du besvarar enkäten kommer du behöva ha tillgång till följande system och underlag:
o LISA
o QlikView
o Dokumentation kring verksamhetsrutiner och mål
Det är möjligt att besvara delar av enkäten, pausa och komma tillbaka vid senare tillfälle för
att slutföra enkäten.
Om du märker att någon annan i verksamheten är bättre lämpad att besvara enkäten kan du
vidarebefordra länken och be den personen besvara enkäten i ditt ställe.
Du kan behöva besvara enkäten mer än en gång om du är ansvarig för flera
måltidsverksamheter.
Dina svar är inte anonyma.
Vid eventuella frågor går det bra att vända sig till: utredning.maltidsorg@lund.se

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.
Stor tack på förhand för din insats!
Dina svar är viktiga.

Måltidsorganisation
Förskola & skola

tillagningskök

grundskola

gymnasieskola

utan utskick

utan utskick

7 tillagningskök
med utskick

grundskola

Leverans

Tillagnings- & mottagningskök

15 mottagningskök
förskolor

6 mottagningskök
förskolor

Leverans

tillagningskök

Mottagningskök

15 mottagningskök
grundskola

1 mottagningskök
grundskola

4 mottagningskök KSU

4 tillagningskök i
kombinerade för- och
grundskolor

(Kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper)

Leverans

9 mottagningskök
grundsärskola

2 mottagningskök

Leverans

2

13

Barn- och skolnämden

Barn- och skolnämnden

Måltidsservice

(Ladugårdsmarken, Torna Hällestad,
Påskagänget & Byskolan)

54 tillagningskök i förskolor

grundskola

Kristallens
restaurang

Utbildningsnämnden
Mottagningskök

(tillagningskök)

Café Högevall

Tillhör kultur & fritids verksamhet, personal
tillhör måltidsservice

2 mottagningskök
gymnasieskolor

(Katedralskolan och Campus Vipan)

Livsmedelinköp via
kommunens upphandlade avtal

Leverans

Servicenämnden

1(1)

Serviceförvaltningen
Måltidsservice

2018-10-17

Rickard Davidsson
rickard.davidsson@lund.se

Måltidsservice pris 2019 för skolor
inkl. transport exkl. moms
Lunch
(produktionsportion = mellanstadieportion)
Varm mat
28,80 kr
Lovportion
30,80 kr för kunder som beställer lunch
enbart under loven
varav rörligt pris:
(för registrerade portioner i Aivo = livsmedelskostnaden)
Varm mat
12,60 kr
varav fast pris:
(enligt grundbeställningen, bokförs per termin)
Varm mat
16,20
kr

Serveringstimme

258,00 kr

Lunchpriset viktat enligt livsmedelsverkets riktlinjer:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

Bilaga 6

SERVERINGSAVTAL
Avtal stiftas mellan Barn- och skolförvaltningen och Serviceförvaltningen för serveringstjänst.
Avtalen kan variera i omfattning och därmed även i kostnad då serveringstjänsten köps in
och debiteras per timme. Serveringsavtalet tecknas per termin för ordinarie
verksamhetsdagar. Det är områdeschef för Måltidsservice samt rektor för respektive skola
som undertecknar avtalet. Serveringstjänsten omfattar inte lov och studiedagar. Kostnaden
för serveringstimmar under lovdagar debiteras utöver serveringsavtalet enligt
överenskommelse mellan parterna.
Kostnaden för en serveringstimme är beräknad efter överenskommen
bemanning och genomsnittlig personalkostnad. Serviceförvaltningen debiterar samma
timkostnad för samtliga kök oavsett de rådande lokala förutsättningarna. Det som ingår i
serveringstjänsten är följande: servering, städning och diskning samt vissa administrativa
arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som utförs som en del av serveringstjänsten går att
likställa vid de arbetsuppgifter som utförs av personal i Barn- och skolförvaltningens
mottagningskök.
Det är upp till rektor/beställare på respektive skola att avgöra vilka
arbetsuppgifter som ska utföras av Serviceförvaltningens personal samt i vilken omfattning.
Baserat på beställningen görs en beräkning på antalet serveringstimmar som krävs för att
utföra de önskade tjänsterna så effektivt som möjligt samtidigt som en god arbetsmiljö för
Serviceförvaltningens medarbetare bibehålls.
Utöver vilka arbetsuppgifter och i vilken omfattning beställare önskar få dessa
utförda är det flera parametrar som påverkar antalet serveringstimmar som beräknas krävas
för att utföra uppdraget i enlighet med förfrågan. Lokala förutsättningar påverkar
tidsåtgången för det arbete som ska utföras och utgör en del av beräkningen. Exempelvis
påverkar antalet elever som äter samtidigt i matsalen, längden på serveringstiden, hur länge
måltidspersonal behöver vara på plats, matsalsschemat, flödet i matsalen, vuxennärvaron i
matsalen det vill säga antalet pedagoger och personal på skolan som är närvarande under
måltiden. Måltidsmiljön, serveringslinjernas layout samt hur välplanerade ytorna är i matsalen
är även parametrar som påverkar hur många serveringstimmar som krävs.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Vård-och omsorgsförvaltningen,
kvalitetsenheten

2019-10-08

1 (3)
Diarienummer

VOO 2019/0470

Gun-Marie Lindgren

Vård- och omsorgsnämnden

046 – 359 59 50
gun-marie.lindgren@lund.se

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019?
Verksamhetsresultat för Lund, hemtjänst och särskilt
boende, Socialstyrelsen
Sammanfattning
Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen riktar sig till alla
personer 65 år och äldre och som bor i ordinärt boende med stöd av
hemtjänst eller bor i särskilt boende.
I 2019 års undersökning fick 219 991 personer med äldreomsorg
möjlighet att medverka. 57 procent av dem, 124 997 personer,
svarade på enkäten.
Årets enkätundersökning visar att 95 procent av de som har
äldreomsorg anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på
ett bra sätt. De som bor hemma med stöd av hemtjänst är något mer
positiva än de som bor i särskilt boende, 97 respektive 93 procent.
Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan
verksamheter inom en och samma kommun.
Lunds resultat visar att 90 procent av brukarna med hemtjänst är
sammantaget mycket eller ganska nöjda (riket 88 procent).
Motsvarande andel för särskilt boende i Lund är 81 procent (riket 81
procent). De flesta uppger att personalens bemötande är bra och att
förtroendet för personalen är högt, både i hemtjänsten och i särskilt
boende.
Även om en person är sammantaget nöjd med sin äldreomsorg
betyder det inte alltid att verksamheten fungerar optimalt och att det
inte finns delar som verksamheten skulle kunna utveckla. Att endast
titta på detta resultat ger heller ingen vägledning för verksamheter
om vad som behöver göras för att utveckla omsorgen. Däremot ger
resultatet en temperaturmätning och kan i analys tillsammans med
andra mått ge en vägledning i förbättringsarbetet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-08
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VOO 2019/0470
Vård- och omsorgsnämnden har i verksamhetsplan för 2019 antagit
mål om ökad kvalitet där brukarundersökningens resultat utgör
underlag för bedömning av måluppfyllelse. För att undersökningen
ska bidra till en god vård och omsorg ska samtliga verksamheter i
Lund (internt och externt) ta del av resultatet och använda dem i sitt
systematiska förbättringsarbete. Resultatet ska kommenteras i
verksamhetsberättelsen och ingår i årsanalysen.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 oktober 2019
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, Verksamhetsresultat
för Lund, hemtjänst och särskilt boende, Socialstyrelsen

Lunds resultat - hemtjänst
I Lund svarade 795 personer, vilket är 61,6 procent av de tillfrågade,
på årets enkät till äldre med hemtjänst.
Trenden för hemtjänsten pekar uppåt. Resultatet är bättre i Lund
inom samtliga sex frågeområden, jämfört med riket och Skåne län.
Vid jämförelse för Lund med år 2018 så har resultatet förbättrats i
tio av totalt 15 frågeställningar med 1-4 procentenheter. I fyra
frågor är resultatet oförändrat och i en fråga är det sämre, den
självskattade ensamheten.
I följande frågor har resultatet förbättrats med 4 procentenheter:




Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?
Fick du välja utförare av hemtjänst?
Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga
förändringar?

Lunds resultat – Särskilt boende
I Lund svarade 342 personer, vilket är 54,0 procent av de tillfrågade,
på årets enkät för äldre inom särskilt boende.
Trenden för särskilt boende pekar också uppåt. Jämfört med riket
och Skåne län är resultatet bättre i ett frågeområde (tillgänglighet),
jämförbart i fem och sämre i två (boendemiljö och trygghet)
frågeområden.
Vid jämförelse med Lund för år 2018 så har resultatet förbättrats i
20 av totalt 21 frågeställningar med 2-9 procentenheter. Resultatet
är sämre i en fråga, den självskattade ensamheten.

Tjänsteskrivelse
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VOO 2019/0470
I följande frågor har resultatet förbättrats med 6-9 procentenheter:





Hur brukar maten smaka?
Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig
stund på dagen?
Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga
förändringar?
Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

Vård- och omsorgsförvaltningen

Susanne Berg
Kvalitetschef

Gun-Marie Lindgren
Kvalitetsstrateg

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer i intern och extern verksamhet för äldre
Akten

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Lund
Hemtjänst

Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av resultaten för er
kommun från undersökningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019.
hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida
www.socialstyrelsen.se

Du

Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter presenteras
årets resultat för olika områden med utgångspunkt från frågorna i
enkäten. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i
kommunen och med hänsyn till kön, ålder och regiform.
Jämförelser mellan åren 2017, 2018 och 2019 sker för områdena
inflytande, utförande och bemötande samt trygghet och
tillgänglighet.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

2

Årets deltagare

Deltagare
Totalt svarade 88 749 personer på årets enkät för äldre med
hemtjänst, vilket är 60,1% av de tillfrågade.
I Lund svarade 795 personer, vilket är 61,6% av de tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

4

Kön och ålder hos kommunens
deltagare

31%

34%

66%

Män

65-79 år

Kvinnor

80 år eller äldre

69%

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

5

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare
Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd?

Har du besvär av
ängslan, oro eller ångest?
8%

24%

29%
48%
44%

47%

Mycket gott/ganska gott

Nej

Någorlunda

Ja, lätta besvär

Ganska dåligt/Mycket dåligt

Ja, svåra besvär

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

6

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare forts.
Hur är din rörlighet inomhus?

Bor du tillsammans med
någon annan vuxen?

21%

27%

24%

Ja

Jag förflyttar mig själv utan
svårigheter

52%

Jag har vissa svårigheter att
förflytta mig själv

Nej

76%

Jag har stora svårigheter eller
kan inte alls förflytta mig själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Resultatöversikt år 2019

Andel positiva svar
Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent
av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare
redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se
mer om undersökningen på
www.socialstyrelsen.se

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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De fem frågor där andelen positiva svar
är högst
Får bra bemötande från personalen

97

Är sammantaget nöjd med
hemtjänsten

90

Känner förtroende för personalen

89

Personalen utför sina arbetsuppgifter
bra

87

Känner sig trygg hemma med
hemtjänst

87
0

20

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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100
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De fem frågor där andelen positiva
svar är lägst
45

Besväras inte av ensamhet

Kan påverka vid vilka tider man får
hjälp

62

Vet vart man vänder sig med
synpunkter och klagomål

63

Personalen brukar informera om
tillfälliga förändringar

64

Har lätt att få kontakt med personalen
vid behov

77
0

20

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Sammantagen nöjdhet i kommunen

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?
Andel positiva svar i kommunen
Totalt

90

Män

90

Kvinnor

89

Svarande är den äldre själv eller
ihop med någon

88

Svarande är någon annan än den
äldre

90

Enskild regi

92
90

Offentlig regi
0

20

40

60

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Samtliga frågor med referensvärden

Andel positiva svar inom området
kontakter med kommunen
73

Är handläggarens beslut anpassat efter
dina behov?

72
74

57

Fick du välja utförare av hemtjänsten?
Med utförare menar vi kommunal
hemtjänst eller olika företag och
organisationer.

48
69

64

Vet du vart du ska vända dig om du vill
framföra synpunkter eller klagomål på
hemtjänsten?

60
63
0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
inflytande
Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
skall utföras?

86
83
87

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
personalen kommer?

60
55
62

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hjälpens utförande
86
84
87

Hur tycker du personalen utför sina
arbetsuppgifter?

84
82
86

Brukar personalen komma på avtalad
tid?

82
78
83

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

66

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av
tid/dag, förseningar, personaländringar etc.

61
64
0

Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
bemötande
Brukar personalen bemöta dig på ett
bra sätt?

97

95

97

0

20

Riket

Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
trygghet och tillgänglighet
86
83
87

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo
hemma med stöd från hemtjänsten?
Känner du förtroende för personalen som
kommer hem till dig?

90
88
89

Händer det att du besväras av
ensamhet?

47
45
45

Observera att det är nej svaren på frågan om
ensamhet som redovisas som positiva svar

77
73
77

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Observera att det är de brukare som svarat mycket
lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar
på denna fråga

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hemtjänsten i sin helhet
Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med den hemtjänst
du har?

88

86

90

Observera att det är de brukare som svarat mycket
nöjd eller ganska nöjd som redovisas som positiva svar
på denna fråga

0

20

Riket

Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Några jämförelser av resultaten för kommunen
åren 2017, 2018 och 2019

Inflytande, utförande och bemötande
Andel positiva svar i kommunen
Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska
utföras?

87
87
87
61
60
62

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
personalen kommer?
Hur tycker du att personalen utför sina
arbetsuppgifter?

87
87
87

Brukar personalen komma på avtalad tid?

88
85
86

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för
att kunna utföra sitt arbete hos dig?

2017
2018

83
82
83

Brukar personalen meddela dig i förväg om
tillfälliga förändringar?

60

2019

67
64

Brukar personalen bemöta dig på ett bra
sätt?

97
96
97

0

20

40

60

80

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

100
Procent
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Trygghet och tillgänglighet
Andel positiva svar i kommunen
88
86
87

Hur tryggt eller otryggt känns det att
bo hemma med stöd från hemtjänsten?

92
89
89

Känner du förtroende för personalen
som kommer hem till dig?

80
77
77

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med hemtjänstpersonal vid behov?

2017
2018
2019

88
88
90

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget
med den hemtjänst du har?

0

20

40

60

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Om undersökningen

Om undersökningen Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen? 2019
• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om
sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan
kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och
förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

• Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 hade
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att
besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i
form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade
beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

25

• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 24
maj 2019.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella

resultaten. Resultat finns också redovisade per län och kommun
samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

26

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Lund
Särskilt boende

Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av resultaten för er
kommun från undersökningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019.
Du hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida
www.socialstyrelsen.se
Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter presenteras årets
resultat för olika områden med utgångspunkt från frågorna i enkäten.
Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen
och med hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser mellan åren
2017, 2018 och 2019 sker för områdena boende- och måltidsmiljö,
inflytande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

2

Årets deltagare

Deltagare
Totalt svarade 36 248 personer på årets enkät för äldre inom
särskilt boende, vilket är 50,0% av de tillfrågade.
I Lund svarade 342 personer, vilket är 54,0% av de tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

4

Kön och ålder hos kommunens
deltagare
14%
24%

Män

65-79 år

Kvinnor

80 år eller äldre

76%
86%

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare
Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd?

Har du besvär av
ängslan, oro eller ångest?
18%

32%

36%

39%

Mycket gott/ganska gott

32%

43%

Nej

Någorlunda

Ja, lätta besvär

Ganska dåligt/Mycket dåligt

Ja, svåra besvär

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

6

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare forts.
Hur är din rörlighet inomhus?
16%
Jag förflyttar mig själv utan
svårigheter
Jag har vissa svårigheter att
förflytta mig själv

47%

37%

Jag har stora svårigheter
eller kan inte alls förflytta mig
själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

7

Resultatöversikt år 2019

Andel positiva svar
Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent
av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare
redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se
mer om undersökningen på
www.socialstyrelsen.se

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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De fem frågor där andelen positiva svar
är högst
Får bra bemötande från personalen

92

85

Känner sig trygg på sitt äldreboende

Känner förtroende för personalen

81

Är sammantaget nöjd med
äldreboendet

81

Har lätt att få träffa sjuksköterska vid
behov

79
0

20

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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De fem frågor där andelen positiva
svar är lägst
34

Besväras inte av ensamhet

Personalen brukar informera om
tillfälliga förändringar

47

50

Vet vart man vänder sig med
synpunkter och klagomål
Tycker det är trivsamt i gemensamma
utrymmen

59

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds
på äldreboendet

62
0

20

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Sammantagen nöjdhet i kommunen

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med ditt äldreboende?
Andel positiva svar i kommunen
Totalt

81

Män

82

Kvinnor

80

Svarande är den äldre själv eller
ihop med någon

81

Svarande är någon annan än den
äldre

80

Enskild regi

86
79

Offentlig regi
0

20

40

60

80

100
Procent

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Samtliga frågor med referensvärden

Andel positiva svar inom området
boendemiljö
87
85
81

Fick du plats på det äldreboende
du ville bo på?

74
74
73

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

63
63
59

Är det trivsamt i de gemensamma
utrymmena?

67
68
67

Är det trivsamt utomhus runt ditt
boende?

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området mat
och måltidsmiljö
74

Hur brukar maten smaka?

73
73

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på
dagen?

68
68
68

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hjälpens utförande
72

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

72
70

47

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av
personal, ändringar av olika aktiviteter
etc.

49
47

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
du får hjälp? T.ex. tid för att
duscha/bada, gå och lägga dig etc.

60
64
64
0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
bemötande
93

Brukar personalen bemöta dig på ett
bra sätt?

92
92

Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?

79
79
78

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
trygghet
88

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo
på ditt äldreboende?

88
85

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?

85
84
81

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
sociala aktiviteter
63

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt
äldreboende?

65
62

58

Är möjligheterna att komma utomhus
bra eller dåliga?

63
63

Händer det att du besväras av
ensamhet?

35
37

Observera att det är nej-svaren på frågan om
ensamhet som redovisas som positiva svar

34
0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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100
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Andel positiva svar inom området
tillgänglighet
75

Hur lätt eller svårt är det att få träffa
sjuksköterska vid behov?

76
79

54

Hur lätt eller svårt är det att få träffa
läkare vid behov?

60
67

83

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med personalen på ditt äldreboende,
vid behov?
Observera att det är de som svarat mycket lätt
eller ganska lätt som redovisas som positiva svar
på dessa frågor

83
77
0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hjälpen i sin helhet
81

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med ditt äldreboende?

82
81

Vet du vart du ska vända dig om du vill
framföra synpunkter eller klagomål på
äldreboendet?

47
50
50

0
Riket

20
Skåne län

40

60

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Några jämförelser av resultaten för kommunen
åren 2017, 2018 och 2019

Boende- och måltidsmiljö
Andel positiva svar i kommunen
73

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

68
73
61

Är det trivsamt i de gemensamma
utrymmena?

55
59
70
67
73

Hur brukar maten smaka?

2017

62
60

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på dagen?

2018
68

2019

58
60
62

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

60
61
63

Är möjligheterna att komma utomhus
bra eller dåliga?

0

20

40

60

80

100
Procent

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Inflytande och bemötande
Andel positiva svar i kommunen
66
66
70

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

43
41
47

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar?

56
55

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
du får hjälp?

2017
64

2018
91
90
92

Brukar personalen bemöta dig
på ett bra sätt?

2019

76
74
78

Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?

0

20

40

60

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80
100
Procent
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Trygghet och tillgänglighet
Andel positiva svar i kommunen
85
83
85

Hur tryggt eller otryggt känns det
att bo på ditt äldreboende?

83
79
81

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?

2017

81

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med personalen på ditt äldreboende,
vid behov?

2018

75
77

2019

78
77
81

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med ditt äldreboende?

0

20

40

60

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Om undersökningen

Om undersökningen Vad tycker de äldre
om äldreomsorgen? 2019
• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om
sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan
kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och
förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

• Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 hade
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att
besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i
form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade
beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 24
maj 2019.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella

resultaten. Resultat finns också redovisade per län och kommun
samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29

§ 162
Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller särskilt
anpassad bostad enligt LSS (KBF)
Dnr KS 2019/0354

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra
riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad gällande
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen avses från nuvarande
regiontillhörighet kommuner med fler än 75 000 invånare till
regiontillhörighet Stormalmö.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019 § 173
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 194
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 10 april 2019, § 43, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 164
Bilaga 3, Riktlinje, Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad
bostad LSS (KBH)

Anföranden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jesper Sahlén (V), Annika Nilsson (FI),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Agneta Lindskog (KD),
Pär-Ola Nilsson (S), Lars Wirtén (MP), Christoffer Brinkåker (SD),
Dmitri Ivanov (FI), Dan Ishaq (M), Josefine Temrell (L), Sushma
Uthappa Schwerdt (L), Bo Kjellberg (SD) och Ulf Nymark (MP) yttrar
sig.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Agneta Lindskog (KD), Dan Ishaq (M) och
Sushma Uthappa Schwerdt (L) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen så att kommunala
funktionshinderrådet och pensionärsrådet får yttra sig

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29
Pär-Ola Nilsson (S), Lars Wirtén (MP), Dmitri Ivanov (FI), Jesper
Sahlén (V), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå återremissyrkandet
Därefter ställer ordföranden proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl yrkande och Pär-Ola Nilssons (S) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl yrkande
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Ändring av riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning
Ledamöter
Mats Helmfrid
Lars V Andersson
Lennart Prytz
Göran Wallén
Louise R Winsborg
Christer Wallin
Klas Svanberg
Ann Heberlein
Adrian Borin
Birger Swahn
Fredrik Ljunghill
Dan Ishaq
Rasmus Törnblom
Inga-Kerstin Eriksson
Mattias Horrdin
Ida Alterå
Agneta Lindskog
Hedvig Åkesson
Bengt Malmberg
Åsa Wittenfelt
Magnus Liljeroth
Hans-Olof Andersson
Victoria Tiblom
Christoffer Brinkåker
Mia Honeth
Karl Branzén
Camilla Neptune
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Philip Sandberg
Ursula Savonius
Gunnar Brådvik
Christoffer Karlsson
Ulf Nymark
Karin Svensson Smith
Yanira Difonis
Lars Wirtén
Sofie Lemontzis
Axel Hallberg
Kerstin Frygner
Jan Annerstedt
Carl Gustaf Jönsson
Istvan Ulvros
Börje Hed
Maria Nermark
Stig Svensson
Lena Fällström
Kenth Andersson
Eleni Rezaii Liakou
Rita Borg

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Ann-Charlotte
Ewerhard

Johan Nilsson

Bo Kjellberg

Sushma Uthappa
Schwerdt

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ewa Björnberg

Ann Tångmark

X
X
X
X
X
X

Sebastian Persson
Lina Olsson
Transport:

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

32

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
18

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2019-08-29

Transport:
Ledamöter
Anders Almgren
Björn Abelson
Mattias Olsson
Anna-Lena Hogerud
Peter Fransson
Fanny Johansson
Eva S Olsson
Saima Jönsson Fahoum
Sven-Bertil Persson
Mats Olsson
Angelica Svensson
Helena Falk
Jesper Sahlén
Maja Grubelic
Dmitri Ivanov

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FI)
(FI)

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

Ersättare

32

18

0

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

32

33

0

0

0

Pär-Ola Nilsson
Pontus Kjellström

SUMMA:

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster mot 33 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Pär-Ola Nilssons
(S) m.fl yrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

att

i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS
ändra regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrift från
kommuner med fler än 75 000 invånare till regiontillhörighet
Stormalmö, samt
tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan
särskilt anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till
KBF om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att
KBF kan bli aktuellt och har bil även om man inte fått
Försäkringskassans bilstöd

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-08-29 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, §§ 145-163, kl. 17.00-18.35
Lars V Andersson (C), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§
164-176
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Lars Wirtén (MP)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD), §§ 161-176, kl. 17.20-22.25
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V), §§ 145-165, kl. 17.00-19.20
Helena Falk (V), §§ 145-174, kl. 17.00-21.15
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD), §§ 145-170, kl. 17.00-20.20
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Rita Borg (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Eva S Olsson (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
145-163, kl. 17.00-20.55
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§
164-176
Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
164-176
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Magnus Liljeroth(SD) §§ 145160
Bo Kjellberg (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 166-176
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 175-176
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Ida Alterå (C)
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§
171-176

Ersättare

Klara Twete (S), kl. 17.00-20.25
Haris Hadzovic (S), kl. 18.50-22.25
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 145–176

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 10 september 2019 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M)
§§ 145-163

Lars V Andersson (C)
§§ 164-176

Lennart Prytz (S)

Lars V Andersson (C) §§ 145-163

Justerare

_________________________________________________________________________________
Fredrik Ljunghill (M) §§ 164-176

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§ 145–176

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 173
Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller särskilt
anpassad bostad enligt LSS (KBF)
Dnr KS 2019/0354

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra
riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad gällande
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen avses från nuvarande
regiontillhörighet kommuner med fler än 75 000 invånare till
regiontillhörighet Stormalmö.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 194
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 10 april 2019, § 43, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 164
Bilaga 3, Riktlinje, Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad
bostad LSS (KBH)

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö.
Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP), Hans-Olof Andersson
(SD) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Börje Heds (FNL) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Mattias Horrdin (C), Börje Hed (FNL) och Hedvig
Åkesson (KD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Börje Heds (FNL)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS
ändra regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrift från
kommuner med fler än 75 000 invånare till regiontillhörighet
Stormalmö

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 173/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Instämmer i S med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-19 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 151-166, kl 14.00-15.55
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 151-164, kl 14.00-15.20
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 175182
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§
167-174, kl 14.00-16.25
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 165-182
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Amanda Thonander (M), kl 14.00-16.05
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 14:00 - 16:00
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig
Christoffer Nilsson, Kommundirektör

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 151–182

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 5 juli 2019
kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 151–182

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-10

§ 194

Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller
särskilt anpassad bostad enligt LSS (KBF)

Dnr KS 2019/0354

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra
riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad gällande
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen avses från nuvarande
regiontillhörighet kommuner med fler än 75 000 invånare till
regiontillhörighet Stormalmö.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 10 april 2019, § 43, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 164
Bilaga 3, Riktlinje, Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad
bostad LSS (KBH)

Yrkanden
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta
att
i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS ändra
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad enligt
Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-10

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS
ändra regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrift från
kommuner med fler än 75 000 invånare till regiontillhörighet
Stormalmö, samt
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan
särskilt anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
- Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget
till KBF om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar
att KBF kan bli aktuellt och har bil även om man inte fått
Försäkringskassans bilstöd.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-10

KS 2019/0413

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-10 klockan 13.00–14.05

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Håkan Nilsson, Säkerhetschef
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad ledamot
Cherry Batrapo (FI), adjungerad ledamot

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 179–196

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, den 11 juni 2019 kl 10:30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-10

KS 2019/0413

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Paragrafer

§ 179–196

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-04

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-05-23

1 (3)
Diarienummer

KS 2019/0354

Gunnar Jönsson

Kommunfullmäktige

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Ändring av riktlinje för kommunalt bostadsbidrag till
personer med funktionsnedsättning i ordinärt
boende eller särskilt anpassad bostad enligt LSS
(KBF)
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra
riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i ordinärt
boende eller annan särskilt anpassad bostad gällande
regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad
enligt Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen avses från
nuvarande regiontillhörighet kommuner med fler än 75 000
invånare till regiontillhörighet Stormalmö.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 10 april 2019, § 43, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2018, § 164
Bilaga 3, Riktlinje, Kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad
bostad LSS (KBH)

Barnets bästa
Barn kan påverkas indirekt genom att vårdnadshavarens bidrag
påverkas av ändringen. Högsta godtagbara bostadskostnad är högre
för kommuner med regiontillhörighet Stormalmö än i kommuner
med fler än 75.000 invånare.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2018 bland annat att
fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån Göteborgsmodellen)
i enlighet med Bilaga 3, att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2019.

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-05-23

2 (3)
Diarienummer

KS 2019/0354
I de antagna riktlinjerna (Bilaga 3) står det under p 3.3 att ”Den del
av bostadskostnaden som sökande får tillgodoräkna sig vid
fastställande av storleken på KBH är begränsad. Denna begränsning
utgår från försäkringskassans föreskrift om högsta godtagbara
bostadskostnad för kommuner med fler än 75 000 invånare det
år ansökan avser. (KBH benämns numera KBF)
Enligt Försäkringskassans föreskrift om högsta godtagbara
bostadskostnad tillhör emellertid Lunds kommun per definition
Stormalmö och inte kommun med fler än 75 000 invånare. I
praktiken blir det en skillnad för hur höga beloppen är och i
slutändan påverkas medborgaren vid beräkning av eventuellt bidrag,
se nedan.
Stormalmö
1 - 2 vuxna
1 - 2 vuxna och 1 barn
1 - 2 vuxna och 2 barn
1 - 2 vuxna och 3 barn
1 - 2 vuxna och fler än 3
barn

8 200
9 750
12 150
15 475

15 475 + 2 400 per barn utöver 3

Kommuner med fler än 75 000 invånare
1 - 2 vuxna
7 750
1 - 2 vuxna och 1 barn
9 450
1 - 2 vuxna och 2 barn
11 650
1 - 2 vuxna och 3 barn
13 925
1 - 2 vuxna och fler än 3
13 925 + 2 200 per barn utöver 3
barn

Vård- och omsorgsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att
ändra den antagna riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för
personer i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad
gällande regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrifter. Ändringen
avses från nuvarande regiontillhörighet kommuner med fler än
75 000 invånare till regiontillhörighet Stormalmö.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för kommunalt
bostadsbidrag för personer i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad är en ny bidragsform i kommunen som ersätter
kommunalt bostadstillägg för handikappade. I den nya
bidragsformen finns nya förhållanden och parametrar som underlag

Tjänsteskrivelse
2019-05-23
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Diarienummer

KS 2019/0354
för bidragets storlek för den som söker och beviljas bidrag jämfört
med tidigare bidragsform.
Den parameter som föreslås ändras är regiontillhörigheten. För att
kunna beräkna denna förändring saknas nödvändiga uppgifter då det
är flera faktorer som t ex antalet personer som bor i hushållet,
årsinkomst, bostadskostnader som saknas för att beräkna de
ekonomiska konsekvenserna av förändringen av regiontillhörighet.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 utökades med medel för
högre bostadstillägg som avser ändrade avgifter och
tillämpningsregler till brukare med LSS-bostad och särskilda boende
samt nya riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad. Förändringen
av regiontillhörighet enligt ovan finansieras inom ramen för den
utökade ramen för 2019.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att

i riktlinjen för kommunalt bostadsbidrag för personer i
ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS
ändra regiontillhörighet avseende högsta godtagbara
bostadskostnad enligt Försäkringskassans föreskrift från
kommuner med fler än 75 000 invånare till regiontillhörighet
Stormalmö.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26

§ 183
Sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdestider enligt
upprättat förslag med viss ändring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019, § 209.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 augusti 2019, § 218.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Anföranden
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S) och Mats Helmfrid
(M) yttrar sig.

Yrkanden
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag med ändringen att flytta
sammanträdet den 22 oktober 2020 i kommunfullmäktige till den 29
oktober 2020.
Mats Helmfrid (M), Anders Almgren (S) och Christoffer Brinkåker
(SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt
demokratiberedningen att ta fram principer för sammanträdesdagar
och återkomma till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt demokratiberedningen
att ta fram principer för sammanträdesdagar och återkomma till
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer härefter proposition på återstående yrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med hans eget
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande.
Nej för bifall till Christoffer Brinkåkers (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 59 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
således i enlighet med Mats Helmfrids (M) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdestider för kommunfullmäktige
2020
30 januari 2020 17.00
27 februari 2020 17.00
26 mars 2020 17.00
23 april 2020 17.00
28 maj 2020 17.00
16-17 juni 2020 08.30
27 augusti 2020 17.00
24 september 2020 17.00
29 oktober 2020 17.00
26 november 2020 17.00
17 december 2020 17.00
att uppdra åt demokratiberedningen att ta fram principer för
sammanträdesdagar och återkomma till kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen
Demokratiberedningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-09-26 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S), §§ 184-199, kl. 18.05-22.25
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L), §§ 187-199, kl. 19.45-22.25
Gunnar Brådvik (L), §§ 177-185, kl. 17.00-18.25
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Lars Wirtén (MP), §§ 187-199, kl. 18.35-22.25
Ewa Björnberg (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), Tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 177-183
och för Fanny Johansson (S) §§ 187-199
Lina Olsson (S), Tjänstgör för Rita Borg (S)
Carl von Friesendorff (M), Tjänstgör för Göran Wallén (M)
Axel Nordberg (L), Tjänstgör för Cecilia Barnes (L) §§ 177-186
Daniel Kronmann (L), Tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 186199, kl. 18.20-22.25
Josefine Temrell (L), Tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark (FNL) §§
177-186, kl. 17.00- 21.50
Marianne Rehnstedt (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark §§ 187199
Peter Bergwall (MP), Tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Tobias Ekholm (MP), Tjänstgör för Lars Wirtén (MP) §§ 177-186
Pontus Kjellström (V), Tjänstgör för Angelica Svensson (V)
Lars A Ohlsson (V), Tjänstgör för Helena Falk (V)
Annika Nilsson (FI), Tjänstgör för Dmitri Ivanov §§ 187-199

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Christoffer Stenström (M)
Daniel Nilsson (M)
Adrian Kasperczyk (L)
Urban Nilsson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Pia Askman (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 177–199

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, fredagen den 4 oktober kl.
09:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Paragrafer

§ 177–199

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-28

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

§ 209
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
KSAU beslut 2019-08-26 § 218
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott för omarbetning så att
sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige inte sammanfaller med SKL:s sammanträden.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande om
återremiss och bifall till arbetsutskottets beslut med ändringen att
flytta sammanträdet den 22 oktober 2020 i kommunfullmäktige till
den 29 oktober 2020.
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar
att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider
och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
yrkande om återremiss mot sitt eget yrkande om avslag på
detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till återremiss.
Nej för avslag på återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Ja
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Christoffer Brinkåker (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Ärendet ska alltså avgöras idag.
Därefter ställer ordförande sitt eget yrkande mot Christoffer
Brinkåkers (SD) och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag med ändringen att
flytta sammanträdet den 22 oktober 2020 i
kommunfullmäktige till den 29 oktober 2020.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Reservationer
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilaga §
209/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna: Vi anser att det ska
vara möjligt för ledamöter av Lunds kommunfullmäktige att även
kunna fullfölja ev uppdrag i regionfullmäktige och SKL.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-04 klockan 14.00–16.50

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 199 - 212
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 208 - 219
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 213 - 219
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 207
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Fanny Johansson (S) med Birger Swahn (M) som ersättare

Paragrafer

§ 199–219

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 september 2019,
kl 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 199 – 212

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 213 - 219

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 199–219

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-26

§ 218
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-26

KS 2019/0412

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-08-26 klockan 13.00–13.31

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 207 p g a jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
ordförande § 207
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör § 207 för Philip Sandberg (L)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)

Ersättare

Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Britt Steiner, planeringschef
Johanna Davander, kommunikationschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare
Sebastian Persson, politisk sekreterare
Sebastian Petersen, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Hans Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 203–220

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 27 augusti 2019 kl. 13.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-26

KS 2019/0412

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Paragrafer

§ 203–220

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-09-19

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2020-08-12

1 (2)
Diarienummer

KS 2019/0580

Eva Kristiansson

Kommunstyrelsen

046 - 359 59 27
eva.kristiansson@lund.se

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2020.

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Postadress

Kommunstyrelsen
(onsdagar, om inget annat Tid
anges)

Kommunfullmäktige
(torsdagar, om inget Tid
annat anges)

9 januari 2020 (torsdag)

14.00

30 januari 2020

17.00

5 februari 2020

14.00

27 februari 2020

17.00

4 mars 2020

14.00

26 mars 2020

17.00

1 april 2020

14.00

23 april 2020

17.00

6 maj 2020

14.00

28 maj 2020

17.00

19 maj 2020 (tisdag,
budget)

13.00

16-17 juni 2020
(tisdag, onsdag,
budget)

08.30

10 juni 2020

14.00

12 augusti 2020

14.00

27 augusti 2020

17.00

2 september 2020

14.00

24 september 2020

17.00

7 oktober 2020

14.00

22 oktober 2020

17.00

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-08-12

2 (2)
Diarienummer

KS 2019/0580
4 november 2020

14.00

26 november 2020

17.00

2 december 2020

14.00

17 december 2020

17.00

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Akten

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29

§ 167
Motion från Agnetha Lindskog (KD) "Man
ska kunna lita på Lund"
Dnr KS 2018/0712

Sammanfattning
Agnetha Lindskog (KD) föreslår i en motion att servicegarantier
införs för invånare och företagare i Lunds kommun och att
servicegarantierna utformas efter dialog med representanter från
näringslivet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2019 § 196.
KSAU beslut 2019-06-24 § 175.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019.
Tekniska förvaltningens yttrande den 27 februari 2019.
Renhållningsstyrelsens beslut den 5 februari 2019, § 8.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 21 januari 2019.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2018, § 109.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november
2018 jämte bilaga.
Utbildningsnämndens beslut den 12 december 2018, § 149.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2018.
Miljönämndens beslut den 6 december 2018, § 112.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 22 november 2018, § 220.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 november 2018, § 142
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober
2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 november 2018, § 168.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Socialnämndens beslut den 14 november 2018, § 179.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2018.
Agnetha Lindskogs motion Man ska kunna lita på Lund, inkommen
den 18 september 2018.

Anföranden
Agneta Lindskog (KD), Fanny Johansson (S), Jesper Sahlén (V),
Annika Nilsson (FI), Dmitri Ivanov (FI), Camilla Neptune (L), IngaKerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Fredrik
Ljunghill (M) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (7)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29

Yrkanden
Agneta Lindskog (KD), Fanny Johansson (S) och Jesper Sahlén
(V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen
Dmitri Ivanov (FI), Camilla Neptune (L), Karin Svensson Smith
(MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för bifall till Agneta Lindskogs (KD) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
44 Ja-röster mot 21 Nej-röster
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses besvarad med vad som anförts
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ledamöterna från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet
Skriftlig reservation inges från (S): Protokollsbilaga KF § 167/01
Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden
Renhållningsstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (7)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29
Utbildningsnämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnden
Socialnämnden
Agneta Lindskog (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-08-29 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, §§ 145-163, kl. 17.00-18.35
Lars V Andersson (C), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§
164-176
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Lars Wirtén (MP)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD), §§ 161-176, kl. 17.20-22.25
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V), §§ 145-165, kl. 17.00-19.20
Helena Falk (V), §§ 145-174, kl. 17.00-21.15
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD), §§ 145-170, kl. 17.00-20.20
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Rita Borg (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Eva S Olsson (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
145-163, kl. 17.00-20.55
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§
164-176
Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
164-176
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Magnus Liljeroth(SD) §§ 145160
Bo Kjellberg (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 166-176
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 175-176
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Ida Alterå (C)
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§
171-176

Ersättare

Klara Twete (S), kl. 17.00-20.25
Haris Hadzovic (S), kl. 18.50-22.25
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 145–176

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 10 september 2019 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M)
§§ 145 – 163

Lars V Andersson (C)
§§ 164 - 176

Lennart Prytz (S)

Lars V Anderrsson (C) §§ 145 - 163

Justerare

__________________________________________________________________________
Fredrik Ljunghill (M) §§ 164 - 176

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

7 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§ 145–176

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-02

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-14

§ 196
Motion från Agnetha Lindskog (KD) "Man
ska kunna lita på Lund"
Dnr KS 2018/0712

Sammanfattning
Agnetha Lindskog (KD) föreslår i en motion att servicegarantier
införs för invånare och företagare i Lunds kommun och att
servicegarantierna utformas efter dialog med representanter från
näringslivet.

Beslutsunderlag
KSAU beslut 2019-06-24 § 175.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019.
Tekniska förvaltningens yttrande den 27 februari 2019.
Renhållningsstyrelsens beslut den 5 februari 2019, § 8.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 21 januari 2019.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2018, § 109.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november
2018 jämte bilaga.
Utbildningsnämndens beslut den 12 december 2018, § 149.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2018.
Miljönämndens beslut den 6 december 2018, § 112.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 22 november 2018, § 220.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 november 2018, § 142
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober
2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 november 2018, § 168.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Socialnämndens beslut den 14 november 2018, § 179.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2018.
Agnetha Lindskogs motion Man ska kunna lita på Lund, inkommen
den 18 september 2018.

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD), Fanny Johansson (S) och Mats Olsson (V) yrkar
bifall till motionen.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Hans-Olof
Andersson (SD) yrkar bifall till att i enlighet med arbetsutskottets
förslag att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-14
att föreslå kommunfullmäktige besluta
motionen ska anses besvarad med vad som anförts i
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner att Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Hedvig Åkessons (KD) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Karin
Svensson Smith (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelsson (S) och Mats Olsson (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att bifalla Inga-Kerstin Erikssons
(C) med fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen ska anses besvarad med vad som anförts
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ledamöterna från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilaga §
196/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-14

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att bästa sättet att
garantera god service som går att lita på är att se till att våra
förvaltningar har rätt förutsättningar att uppnå goda kvalitetsmål.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-14

KS 2019/0233

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-08-14 klockan 14.00–15.39

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Anders Almgren (S) med Hans-Olof Andersson (SD) som
ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-14

KS 2019/0233

Paragrafer

§ 183–198

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 20 augusti kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Paragrafer

§ 183–198

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-09-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-24

§ 175
Motion från Agnetha Lindskog (KD) "Man
ska kunna lita på Lund"
Dnr KS 2018/0712

Sammanfattning
Agnetha Lindskog (KD) föreslår i en motion att servicegarantier
införs för invånare och företagare i Lunds kommun och att
servicegarantierna utformas efter dialog med representanter från
näringslivet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juni 2019.
Tekniska förvaltningens yttrande den 27 februari 2019.
Renhållningsstyrelsens beslut den 5 februari 2019, § 8.
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 21 januari 2019.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 december 2018, § 109.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november
2018 jämte bilaga.
Utbildningsnämndens beslut den 12 december 2018, § 149.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2018.
Miljönämndens beslut den 6 december 2018, § 112.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2018.
Byggnadsnämndens beslut den 22 november 2018, § 220.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 november 2018, § 142
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober
2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 november 2018, § 168.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2018.
Socialnämndens beslut den 14 november 2018, § 179.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2018.
Agnetha Lindskogs motion Man ska kunna lita på Lund, inkommen
den 18 september 2018.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-24
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med nämnderna och
företrädare för näringslivet utarbeta förslag till servicegaranti för
Lunds kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) röstar ja.
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) röstar nej.
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar arbetsutskottet således i
enlighet med Philip Sandbergs (L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i
kommunkontorets tjänsteskrivelse

Reservationer
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) reserverar sig
mot arbetsutskottets beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-24

KS 2019/0470

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutssalen, Rådhuset, 2019-06-24 klockan 13.00–14.35

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör §§ 165-174, kl 13.00-14.10

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) §§
175-177

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, Sekreterare
Johanna Davander, Kommunikationschef
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Cherry Batrapoo (FI), adjungerad ledamot
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad ledamot

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 165–177

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 5 juli 2019 kl 14.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-24

KS 2019/0470

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-24

Paragrafer

§ 165–177

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

KS 2019/0602

Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Träffpunkten på Arkivgatan 7 C , Lund, 2019-09-03 klockan
15.00–17.00

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson, ordförande, kommunstyrelsen
Tove Klette, vård- och omsorgsnämnden
Pär-Ola Nilsson, vård- och omsorgsnämnden
Karl Melin, kultur- och fritidsnämnden
Lena Fällström, tekniska nämnden
Elsa Christersson, kultur- och fritidsnämnden
Sven Englesson
PRO
Stig Andersson
PRO
Ingemar Bryman
SPF Seniorerna
Berne Jönsson
SPF Seniorerna
Gunnel Persson
SKPF
Margit Gunnarsson
RPG
Kerstin Svensson
RPG
Mikael Gunnarsson
Lunds anhörigförening

Övriga

Helena Falk, nämndsekreterare vård- och omsorgsförvaltningen
(VOO), sekreterare
Marie Stadig, kvalitetsutvecklare VOO
Charlotta Richardsson, kvalitetsutvecklare VOO
Louise Snellman, enhetschef överförmyndarnämnden
Johanna Haglund, handläggare överförmyndarnämnden

Justerare

Berne Jönsson, SPF Seniorerna

Paragrafer

§ 9–20

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 12
september 2019 kl. 09.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

KS 2019/0602

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson

Justerare

Berne Jönsson

Protokollet är justerat.
Organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Paragrafer

§ 9–20

Underskrift

Helena Falk

Justerare
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

KS 2019/0602

Innehåll
§9

Val av justerare samt tid och plats för justering ................................................................ 4

§ 10

Fastställande av dagordning ...................................................................................................... 5

§ 11

Mobilt vårdteam - information ................................................................................................. 6

§ 12

Brandskyddsutbildning av personal på särskilt boende för äldre - information.. 7

§ 13

Näringsrik mat till äldre - information om kommunens arbete, särskilt inom
hemvården ........................................................................................................................................ 8

§ 14

Information: Status för frågan om matservering i Dalby samt frågan om
värdinnetjänst och matservering på LKF:s seniorboenden ........................................ 9

§ 15

Pris till frivilliga samhällsarbetare - information ............................................................ 10

§ 16

Framtida boende för seniorer. SPF och PRO informerar om enkät och konferens
den 29 november 2019. ............................................................................................................. 11

§ 17

Skånetrafikens omläggning av busslinjer, Missnöje med den försämrade
servicen vid Papegojelyckan respektive Stångby-Nöbbelöv ....................................... 12

§ 18

Remiss: Fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund, Lunds
kommun. Samrådstid 26 augusti - 25 oktober 2019. ..................................................... 13

§ 19

Information om aktuella ärenden i kommunstyrelsen och i nämnderna .............. 14

§ 20

Övrigt ................................................................................................................................................ 16

Förklaring av hur intresseorganisationerna förkortas
SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna)
PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
SKPF (Svenska Kommunala Pensionärers Förbund)
RPG (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap)
Lunds anhörigförening

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§9
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Sammanträdet inleds med att ordföranden Inga-Kerstin Eriksson
hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att utse Berne Jönsson till justerare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 12 september 2019 kl. 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 10

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 11

Mobilt vårdteam - information

Kvalitetsutvecklaren Marie Stadig informerar om Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt inskrivning i Mobilt vårdteam i Lunds
kommun, se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 12
Brandskyddsutbildning av personal på
särskilt boende för äldre - information
Nämndsekreteraren Helena Falk informerar kortfattat om att all
personal på vård- och omsorgsförvaltningen genomgår
Räddningstjänst Syds utbildning vart fjärde år och att nattpersonal
genomgår utbildningen vart tredje år.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 13
Näringsrik mat till äldre - information om
kommunens arbete, särskilt inom hemvården
Kvalitetsutvecklaren Charlotta Richardsson informerar om Lunds
kommuns arbete med näringsrik mat till äldre, se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 14
Information: Status för frågan om
matservering i Dalby samt frågan om värdinnetjänst
och matservering på LKF:s seniorboenden
Nämndsekreteraren Helena Falk informerar om att det pågår
diskussioner för att lösa matserveringen i Dalby.
LKF har 335 seniorbostäder varav vård- och omsorgsförvaltningen
kan bevilja förtur till 87 seniorbostäder. LKF har en broschyr med
seniorboenden. Det finns seniorboenden både med och utan
gemensamhetslokal samt både med och utan värdinna. Värdinnan
skapar trygghet, trivsel och aktiviteter för de boende. Det finns inte
matservering på LKF:s seniorboenden. Vård- och
omsorgsförvaltningen har följande restauranger för seniorer i Lund:
Fästan i Södra Sandby, Mårtenslund, Nibblegården, Papegojelyckan
och Vevrehemmet i Veberöd. Serveringen i Genarp kommer att
öppnas när det särskilda boendet Solhem är färdigt.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 15
Pris till frivilliga samhällsarbetare information
Enhetschefen Louise Snellman och handläggaren Johanna Haglund
från överförmyndarnämnden informerar om priset för frivilliga
samhällsarbetare som instiftats av Lunds kommun med anledning av
den internationella frivilligdagen. Priset är på 25 000 kr och ett
diplom. För regler, målgrupp och kriterier se bilaga.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 16
Framtida boende för seniorer. SPF och PRO
informerar om enkät och konferens den 29
november 2019.
Berne Jönsson, SPF Seniorerna, informerar bl. a. om följande:
Konferensen om framtida boende för seniorer kommer att äga rum
den 29 november 2019 i Folkparken i Lund. Programmet börjar kl.
09.00 och slutar kl. 15.00. Kaffe serveras från kl.08.30 och lunch
serveras vid 12.00. Målgrupper är bl. a. pensionärernas
intresseorganisationer samt utvalda tjänstemän och politiker i
Lunds kommun. Under konferensen redovisas bl. a. hur den framtida
demografiska utvecklingen i Lund ser ut och vad det finns för
planering av seniorboenden i Lunds kommun. Det kommer att hållas
intressanta föredrag bl. a. av före detta generaldirektören på
Boverket Fredrik von Platen. Inbjudan till konferensen kommer att
skickas ut i september.
Ingemar Bryman, SPF Seniorerna, informerar om att det har gått ut
en enkät från SPF Seniorerna och PRO i Lunds kommun till seniorer
(65+) i Lund med frågor kring framtida önskemål om boende för
seniorer. Förhoppningen är att få in åtminstone 1000
svar. Ambitionen är att bl. a. nå alla seniorer som besöker
träffpunkterna. Där kommer seniorerna att få hjälp av
personalen med att fylla i enkäten även digitalt. Sista svarsdatum för
enkäten är den 4 oktober. Därefter ska alla svaren analyseras.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 17
Skånetrafikens omläggning av busslinjer,
Missnöje med den försämrade servicen vid
Papegojelyckan respektive Stångby-Nöbbelöv
Lena Fällström informerar om Skånetrafikens omläggning av
busslinjer, se bilaga.
Pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet uttrycker
sitt missnöje gentemot Skånetrafikens omläggning av nämnda linjer.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 18
Remiss: Fördjupning av översiktsplanen för
Källby i sydvästra Lund, Lunds kommun. Samrådstid
26 augusti - 25 oktober 2019.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att uppdra till respektive pensionärsorganisation att avge yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 19
Information om aktuella ärenden i
kommunstyrelsen och i nämnderna
Inga Kerstin Eriksson rapporterar om aktuella ärenden från
kommunstyrelsen enligt följande:







Det pågår diskussioner och en utredning kommer att
genomföras kring den framtida användningen av stadshuset
som ger svar på hur vi bäst använder huset på kort och lång
sikt.
Olika alternativ till ny gymnasieskola har presenterats.
Slutligen blev följande aktuella: Svaneskolans tomt alternativt
att hyra på Ideon.
Beslut om pengar till frivillig priset har tagits.
En utredning angående reviderad ägarstruktur innefattande
koncernbildning och konsekvenser av bolagisering av
verksamheter kommer att genomföras.
Process inför kommande budgetarbete har påbörjats.

Inga Kerstin Eriksson rapporterar om aktuella ärenden från
kommunfullmäktige enligt följande:



Minoritetsåterremiss till pensionärsrådet och
funktionshinderrådet angående gatstenar i Lunds tätort för
att få synpunkter.
Ombyggnad av före detta Glasmästeriet inom Stenkrossen till
Sagohuset.

Pär-Ola Nilsson informerar om att kommunfullmäktige beslutat om
ändring av riktlinje för kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende eller särskilt anpassad
bostad enligt LSS (KBF) Ändring av riktlinje för kommunalt
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning i ordinärt
boende eller särskilt anpassad bostad enligt LSS (KBF), enligt
följande:
Regiontillhörighet avseende högsta godtagbara bostadskostnad
enligt Försäkringskassans föreskrift från kommuner med fler än 75
000 invånare till regiontillhörighet Stormalmö, samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03
att tillämpningsregler för kommunalt bostadsbidrag till personer
med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt
anpassad bostad fastställs med följande tillägg:
-Hyra för uppställningsplats för bil ska inräknas i underlaget till KBF
om man är bedömd ha sådana funktionsnedsättningar att KBF kan
bli aktuellt och har bil även om man inte fått Försäkringskassans
bilstöd.
Vidare informerar Pär-Ola Nilsson kortfattat om följande ärenden
som ska behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde
den 18 september 2019: Stöd- och Serviceplan SoL 2020-2031 samt
förändring av restaurang och träffpunktsverksamhet Nibblegården.
Tove Klette informerar om att det blir en förändring av Fixartjänsten.
Inga-Kerstin Eriksson informerar om att ärendet om utdrag ur
belastningsregistret kommer på oktobernämnden.
Elsa Christersson rapporterar från kultur- och fritidsnämnden om bl.
a. höjda avgifter på Högevallsbadet.
Lena Fällström rapporterar från tekniska förvaltningen att
förvaltningsrätten ännu inte meddelat något avgörande gällande
färdtjänstavtalet, varför nuvarande avtal gäller fram till 31 mars
2020.
Lena Fällström återkommer till nästa sammanträde i
KPR med information om kommunens arbete med att undanröja
buskage för större öppenhet.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-03

§ 20

Övrigt

Det finns inte någon information under denna punkt.
Nästa sammanträde blir den 26 november 2019 kl. 15-17 på vårdoch omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund.

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson avslutar mötet och tackar för
visat intresse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (16)

Hälso- och
sjukvårdsavtalet samt
inskrivning i Mobilt
vårdteam
Var befinner vi oss i Lunds kommun?

Hälso- och sjukvårdsavtalet
Lång process- 33 kommuner- remiss och återkopplingar
• Del A Grundöverenskommelse
• Del B Utvecklingsplan 2016-2020
• Del C Organisering av den regionala samverkan

”Gå i takt” (region och kommun)

Inklusionskriterier för att skrivas in i Mobilt
vårdteam
Minst fyra måste vara uppfyllda av följande:

• tre eller fler kroniska diagnoser
• inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
• sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
• klarar inte den personliga omvårdnaden
• 75 år eller äldre
• erhåller hemsjukvård

Mest sjuka med ett långvarigt vårdbehov
Ny vårdform- inskrivning i Mobilt vårdteam
•

Ett team av vårdpersonal– SIP, samordnad individuell plan ska göras

•

Läkarstödet från vårdcentralen succesivt utformas- 2 timmars inställelsetid vid icke planerade hembesök
- 5 arbetsdagar vid planerade hembesök
- direktinläggning vid behov av vård på sjukhus

Hur arbetar vi i Lunds kommun med
inskrivning i Mobilt vårdteam?
•

Pilotprojekt startade november 2017, ett hemvårdsområde och ett
särskilt boende

•

Två koordinatorer på vardera 50 % fick uppdraget att implementera
processen, januari 2018 – juni 2019

•

Arbetat mot vårdcentraler, särskilt boende och ordinärt boende

Var befinner vi oss i Lunds kommun?
Uppgifter inför årsanalys och
delårsrapport
"Inskrivna i mobilt vårdteam, MVT " 2019-05-03
Summa Särskilt Boende

251

Jämförande siffror 181231
181

Summa Stöd och Aktivering/LSS

3

2

Summa Hemvårdsområde

57

19

Summa Hemvårdsområde externa

0

0

Totalsumma Lunds kommun
Antal som erbjudits men tackat nej

311
4

202

Mobilt Vårdteam Mellersta Skåne
Hembesöksteam för akuta punktinsatser till tidvis sviktande i Mellersta Skåne

Ni når oss för rådgivning via vår
koordinator:
Tel: 0724- 674558
Fax: 046-173712
Helgfri mån–fre kl. 8.00 – 16.00
KHM-bilen Tel: 0724- 674558
Vardag kl.16.00-22.00
Helgdagar kl.10.00-22.00
När kan vårdteamet kontaktas?

Vi kan hjälpa till med:




KRAV: Patienten måste vara kopplad till kommunal
hemsjukvård



För akuta medicinska punktinsatser eller dagtid behov av
direktinläggning



För att undvika besök på akuten



När kommunens sjuksköterska, vårdcentral, 1177 eller
ambulans bedömer att behov finns och när vårdcentralen
inte kan göra akut hembesök



Beslutsstödet ViSam används och rapport sker enligt SBAR

Teamet består av:
Läkare och sjuksköterska från Skånes
Universitetssjukvård samt sjuksköterska
från Primärvården i Skåne
Dagtid möter sjuksköterska från
respektive kommun upp hos patienten.





Akuta medicinska bedömningar
(inkl pat.nära lab: CRP, Hb, Bglukos, U-sticka, Na, K, krea)
och på plats ge akutsjukvård (ex
iv-antibiotika, iv-diuretika,
inhalationer mm)
Ge blod (dagtid) och dropp till
patienter på SäBo
Samordna direktinläggningar,
endast dagtid
Alltid erbjuda uppföljning inom
48 h efter första besöket.

Vad vi inte gör

Skriver ej LPT

Utför ej demensutredningar
eller andra utredningar

Ger ej blod eller dropp i
ordinärt boende (pga behov
av övervakning)

Ej konstaterande av dödsfall

Rev 2019-04-

Näringsrik mat till äldre –
information om kommunens arbete
19-09-03

•

Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsförvaltningen.

•

Biståndshandläggningen och utredning skall belysa den enskildes behov.

•

Att skaffa varor och tjänster

•

Bereda enklare måltider

•

Bereda sammansatta måltider

•

Att äta

•

Kostombudets roll och ansvar

•

Nutrition

•

Senior alert

Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare ÖFN 2018/0015
För att uppmuntra insatser som främjar frivilligt samhällsarbete har Lunds kommun
instiftat ett pris för frivilliga samhällsarbetare. Överförmyndarnämnden ska
administrera priset.
Priset utgörs av 25 000 kr och ett diplom.

Nominering
Nomineringsperioden för priset för frivilliga samhällsarbetare varar fram till den 15
oktober.
Förslag på kandidater till priset för frivilliga samhällsarbetare får lämnas av enskilda
personer, föreningar och företag, som bor eller verkar i kommunen.
Förslagen ska ha inkommit till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00
Lund, senast den 1 oktober. Märk kuvertet ”Pris för frivilliga samhällsarbetare”.

Målgrupp
Priset kan delas ut till organisationer eller enskilda personer som verkar/bor i Lunds
kommun. Priset kan fördelas på upp till tre olika aktörer.

Juryn
Pristagare utses av en jury som består av en representant vardera från
överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden.
Priset delas ut årligen i samband med internationella frivilligdagen som infaller den 5
december.
Priset utlyses genom annons/information i kommunens vanliga externa och interna
kommunikationskanaler t.ex. hemsida och sociala medier.

Kriterier för priset
För att få priset för frivilliga samhällsarbetare ska den nominerades insats uppfylla
följande kriterier:
Insatsen ska
•

främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan
människor

•
•

engagera fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i frivilligt samhällsarbete
utgöra ett engagemang av stor betydelse för hjälpbehövande i Lunds
kommun

Exempel på frivilliga samhällsarbetare
En frivillig samhällsarbetare är en person som gjort en insats tex som
- God man/förvaltare för vuxna
- God man för ensamkommande barn
- Särskilt förordnad vårdnadshavare
- Stödperson
- Förtroendeman
- Kontaktperson
- Stödfamilj / kontaktfamilj
- Lekmannaövervakare
- Besökare på häkte och anstalt
- Volontär för seniorer
- Personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-29

§ 153
Nike Försters (SD) avsägelse av uppdrag
som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Dnr KS 2019/0465

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Nike Förster (SD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut den 13 augusti 2019 § 56.
Nike Försters (SD) avsägelse inkommen den 29 maj 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Nike Förster (SD) från uppdraget

att

utse Gabriella Hedarv (SD),Hoby Nygård 121, 225 91 Lund, till
ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter Nike Förster
(SD) , för tiden till och med utgången av år 2022.

Beslut expedieras till:
Nike Förster (SD)
Gabriella Hedarv (SD)
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Löneavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-08-29 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande, §§ 145-163, kl. 17.00-18.35
Lars V Andersson (C), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§
164-176
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Lars Wirtén (MP)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD), §§ 161-176, kl. 17.20-22.25
Bengt Malmberg (SD)
Angelica Svensson (V), §§ 145-165, kl. 17.00-19.20
Helena Falk (V), §§ 145-174, kl. 17.00-21.15
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD), §§ 145-170, kl. 17.00-20.20
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Lina Olsson (S), tjänstgör för Rita Borg (S)
Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Eva S Olsson (S)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
145-163, kl. 17.00-20.55
Carl von Friesendorff (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§
164-176
Christoffer Stenström (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
164-176
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Magnus Liljeroth(SD) §§ 145160
Bo Kjellberg (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Mats Olsson (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 166-176
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 175-176
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Ida Alterå (C)
Gustav Lundblad (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) §§
171-176

Ersättare

Klara Twete (S), kl. 17.00-20.25
Haris Hadzovic (S), kl. 18.50-22.25
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

Daniel Kronmann (L)
Josefine Temrell (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Pia Askman (C)
Annika Nilsson (FI)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 145–176

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, den 10 september 2019 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Mats Helmfrid (M)
§§ 145-163

Lars V Andersson (C)
§§ 164-176

Lennart Prytz (S)

Lars V Andersson (C) §§ 145-163

Justerare

_______________________________________________________________________________
Fredrik Ljunghill (M) §§ 164-176

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-29

KS 2019/0419

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§ 145–176

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-02

Till Kommunstyrelsen och Vård och omsorgsnämnden.
PRO Lund som, har kontakt med ett stort antal pensionärer i Lunds Kommun har fått
massor av klagomål på den nya busslinjedragningen. Det handlar om varför linje 9 är
borttagen, och varför busslinje 3 slutat att gå till Stångby också busslinje 2 som slutat
att gå upp över Papegojelyckan. Dessa indragningar är en fruktansvärd försämring för
Lunds pensionärer. Indragningen av bussarna som går upp till Papegojelyckan där
många pensionärer går och äter sin lunch och deltager i aktiviteterna vägen att gå från
Trollebersvägen är ganska lång för den som har svårt att gå. Sedan när de ska tillbaka
måste de gå över Trollebergsvägen vilket inte är så enkelt eftersom Trollebergsvägen är
mycket trafikerad.
Tänk om gå tillbaka till den tidigare linjedragningen. Det är många äldre i Lunds kommun
Ta inte bort möjligheterna för denna generation att deJta i olika aktiviteter.
En fråga som ofta diskuterats vid KPR mötena i Lunds kommun är maten vikten av att
äta tillsammans med någon och slippa sitta ensam Många pensionärer använder sig av
de matserveringar som finns på en del träffpunkter som har bra mat till bra pris detta
uppskattas av många pensionärer, När nu bussarna inte längre går upp över
Papegojelyckan försvinner den möjligheten för många pensionärer. Sedan blir det inte
bättre av vad jag kunde läsa i SOS i lördags att träffpunkten på Nibblegården kommer
att stänga för att spara några miljoner. Än en gång är det pensionärerna som det ska
sparas på.
Tänk på att det är ett stort antal pensionärer i Lunds kommun och visst är de väl värda
att kunna vara med att delta i verksamheterna påträffpunkterna ,och att kunna äta
tillsammans med sina kamrater på träffpunkterna.
il Med hopp om att ni kommer att ändra de tokiga besluten och se till att busslinjerna

'( återställs och att Nibblegården får vara kvar.

Hälsningar
PRO Lund
C/

I)

~/1 'I/-

Sven EnglE¼son
(/

Ordförande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-09

VOO 2019/0442

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-10-09 klockan 16.00-18.25

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Anette Mårtensson (MP)
Tove Persson (FNL), Insynsplats ej ledamot eller ersättare
Annika Nilsson (FI), Insynsplats ej ledamot eller ersättare

Ersättare

Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Martin Stensson (V)

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 56
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 59
Helena Falk, nämndsekreterare, tom § 59
Lena Carlereus, myndighetschef
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 59

Justerare

Tove Klette (L)

Paragrafer

§ 53–61

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 9
oktober 2019 kl. 18:50

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-09

VOO 2019/0442

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Klette (L)

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

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

§ 53–61

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-11-04
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-09

VOO 2019/0442

Innehåll
§ 53

Förvaltningen informerar ........................................................................................................... 4
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§ 60
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 53

Förvaltningen informerar

Dnr VOO 2018/0065
Vård-och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om
följande informationsärenden som kommer på vård- och
omsorgsnämndens sammanträde den 23 oktober 2019:
SESAM kommer och informerar om sin resa till Macau.
Utredning om hemvården, personer med funktionsnedsättning
- Utredning och resultat.
Hur nöjda är våra semestervikarier?
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och kvalitetsmätning inom
LSS.
Hur vill vi arbeta med effektiviseringarna inför 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 54
SAMRÅD. Fördjupning av översiktsplanen
för Källby i sydvästra Lund. Samrådstid 26 augusti 25 oktober 2019
Dnr VOO 2019/0373

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har sänt över fördjupning av
översiktsplanen för Källby för samråd. Fördjupningen
av översiktsplanen för Källby i västra Lund handlar om hur Lund
bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation vid Klostergården. En ny
järnvägsstation förväntas stå klar 2024. Stationen kommer att bli en
central del i området och i närområdet planeras det bygga bostäder,
service och kontor, idrotts- och rekreations kvalitéer.
Vård- och omsorgsnämnden har behov av särskilt boende för äldre
samt boende för personer med funktionsnedsättning enlig LSS,
gruppbostad och ser gärna att detta planeras in i området.
Kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre personer samt
personer med funktionsnedsättning, ska beaktas i den fortlöpande
processen. Tillgängligheten diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag
FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
MHKB FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
BN Protokollsutdrag 2019-06-18 § 115 FÖP Källby jämte bilagor.
Beslut om samråd
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-09-16

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 55
Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15
m.m. (Solhällan) i Lund, Lunds kommun Samrådshandling
Dnr VOO 2019/0403

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del av
Mårtens fälad 1:15 m.m. i Lund. Syftet med detaljplanen är att bygga
en ny bebyggelse med bostäder samt ett äldreboende. Förslaget
syftar även till att säkerställa markanvändningen för befintligt
koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att det planeras att
uppföra ett äldreboende eftersom behovet är stort.
Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att alla
tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i
den fortlöpande processen. Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras
med kommunens tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag
BN Illustration 2019-08-28 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
BN Beslut 2019-08-22 § 138 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-09-27

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Akten
LKF Peter Ovenlund
Veronica Welin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 56

Förslag avgiftsförändringar

Dnr VOO 2019/0443

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att priset per portion ska vara 55 kr för alla
pensionärer, oavsett om maten betalas kontant eller med kort.
Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs till 80
kr/portion för anhöriga.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober
2019 dnr 2019/0443.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr
2004/0013.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2004-01-13, dnr
2004/0013.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
Beslut expedieras till:
Ekonomichef
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service
Nämndens restauranger för pensionärer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 57
Reviderade riktlinjer för insatser enligt
socialtjänstlagen
Dnr VOO 2019/0455

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för
beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom
vård- och omsorgsförvaltningen.
Riktlinjerna för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen syftar till att alla som söker om insatser enligt
socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och
genomförande. Beslut fattas alltid utifrån individuella behov i det
enskilda fallet och får aldrig baseras enbart på riktlinjer eller
generella regler i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
en ändring av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen.
Förändringarna som föreslås i riktlinjerna består i huvudsak av
ändrad frekvens på tvätt och städning samt implementering av
välfärdsteknik och digitalisering. Förändringarna beräknas ge
minskade kostnader med 10, 0 mnkr enligt preliminära beräkningar.
I beslutet till internbudget för 2020 redovisas och fastställs den
slutliga ekonomiska konsekvensen av ändringen av riktlinjerna för
insatser enligt socialtjänsten. Hänsyn har tagits till att det finns
enskilda som har ett större behov av städning och tvätt än vad som
gäller enligt förslaget till ändringarna i riktlinjerna. Dessa brukare
kan få det behovet tillgodosett eftersom beslut alltid fattas utifrån
individuella behov i det enskilda fallet. I beslutet till internbudget för
2020 redovisas och fastställs den slutliga ekonomiska konsekvensen
av ändringen av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänsten.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019 dnr 2019/0455.
Reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen den 2
oktober 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (14)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 58
Utdrag ur belastningsregistret inom
hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att uppdra
till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregister inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.
Syftet med att införa utdrag ur belastningsregister inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service är att
ge brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott i sitt
eget hem samt att upprätthålla förtroendet för kommunens
verksamhet gällande omsorgen om äldre personer.
Vård- och omsorgsförvaltningen begär idag utdrag ur
belastningsregistret vid anställning, uppdrag eller praktik på enheter
inom LSS där arbete med barn förekommer enligt Lag (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshinder. Även timavlönade ska visa utdrag ur
belastningsregistret innan anställning då arbete med barn kan
förekomma.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på rutin för utdrag ur
belastningsregistret inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019
med bilaga Rutin för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
inom HRSS, 2019-10-30.
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst
KPR beslut 2019-03-26 § 8
KPR Protokoll 2019-05-14 § 5 p. 8
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2019-06-04 §37)
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 juni 2019, § 69.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 59
Sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden och arbetsutskottet 2020
Dnr VOO 2019/0448

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och för vård- och
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020.
AU/Nämnd

Sammanträdesdatum

AU

29/1

Nämnd

12/2

AU

26/2

Nämnd

11/3

AU

25/3

Nämnd

15/4

AU

29/4

Nämnd
Nämnd

13/5

AU

3/6

Nämnd

24/6

AU

26/8

Nämnd

16/9

AU

14/10

Nämnd

Justerare

29/4

3/11 (tisdag)

AU

25/11

Nämnd

16/12

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober
2019 dnr VOO 2019/0448.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
Sammanträdet ajourneras kl. 17:50-18:10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 60
Ärenden som går direkt till nämnden Avsiktsförklaring Solhällan äldreboende,
Avsiktsförklaring Gruppbostad kv. Koggen,
Avsiktsförklaring Serviceboende kv Koggen, Svar till
revisionen Granskning av upphandlingsprocessen,
Extra nämndsammanträde 2019-11-20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-09

§ 61

Sekretess - Information

Myndighetschefen Lena Carlereus informerar om två individärenden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (14)

Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-24

KS 2019/0628

1 (16)

Kommunala funktionshinderrådet
Plats och tid
Ledamöter

Övriga

Justerare
Paragrafer
Plats och tid för justering
Underskrifter

Justerare

HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund, 2019-09-24 klockan 18.00–
21.00
Börje Hed (FNL), ordförande
Karin Wrammerfors (L)
Joar Lindén (L)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Pia Askman (C)
Agneta Geijer (S)
Kenth Andersson (S)
Christina Sjöström (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Steingrimur Jonsson (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Ann-Christin Fast, Ledamot, SRF Lundabygden
Lars Eisner, Ledamot, SRF Lundabygden
Jeanette Persson, Ledamot, HSO, 18.00-19.15
Gerd Johansson, Ledamot, HSO
Lars A. Ohlsson, Ledamot, HSO
Mai Almén, Ledamot, HSO
Mats-Peter Nilsson, Ledamot, HSO
Nilla Bolding, Ledamot, HSO
Vilhelm Ekensteen, Ledamot, HSO
Christina Krol, Ledamot, Lundabygdens dövas förening

Susanne Berg, Kvalitetschef , Vård- och omsorgsförvaltningen
Christin Jönsson, Adjungerad, Stadsbyggnadskontoret
Inga-Kerstin Eriksson, Vård- och omsorgsnämnden
Jan Annerstedt, Tekniska nämnden
Louise Snellman, Överförmyndarenheten
Mia Honeth, Barn- och skolnämnden
Mai Almén
§ 21–31

Vård och omsorgsförvaltningens lokaler, Bangatan 10 A den 8
oktober 2019

Utdragsbestyrkande

Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-24

KS 2019/0628

Sekreterare

Susanne Berg
Ordförande

Börje Hed (FNL)
Justerare

Mai Almén

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-24

KS 2019/0628

Innehåll
§ 21

Mötets öppnande och närvaro .................................................................................................. 4

§ 24

Föregående protokoll ................................................................................................................... 7

§ 22
§ 23
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Justerare

Val av justeringsdag, justerare och ersättare ...................................................................... 5
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 21

Mötets öppnande och närvaro

Ordförande Börje Hed förklarar sammanträdet öppnat.

Mötesdeltagarna presenterar sig och sekreteraren noterar vilka som
är närvarande.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 22
Val av justeringsdag, justerare och
ersättare
Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att utse Mai Almén till justerare och Sengül Köse Lindqvist till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10A i Lund den 8 oktober 2019, klockan 08.00-15.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 23

Adjungering av ledamöter

Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att adjungera Christin Jönsson till funktionshinderrådet under
mandatperioden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 24

Föregående protokoll

Ordföranden frågar om kommentarer på föregående protokoll.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 25

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga till en punkt om föregående protokoll,
att byta plats på punkterna 6 och 7 i dagordningen samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 26

Ekonomi och budget 2020

Ordförandena från barn- och skolnämnden, tekniska nämnden samt
vård- och omsorgsnämnden har bjudits in för att berätta hur
nämnderna planerar att hantera de ekonomiska förutsättningarna
med hänsyn till fullmäktiges beslut om ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2020-2022.

Barn- och skolnämnden
Mia Honeth, ordförande i barn- och skolnämnden, informerar om att
det för nämnden finns effektiviseringskrav motsvarande ca 75
miljoner kronor av nämndens budget omfattande 2,7 miljarder
kronor. Resursfördelningen till skolorna sker i huvudsak genom
elevpengen som är ungefär 90 000 kr/barn och besparingen
motsvarar ungefär 1 400 kr/barn. Arbetet med internbudget pågår
med målet att bibehålla personal och kompetens och finna andra
effektiviseringar. Särskild satsning på löneökning för lärare
genomförs.
Diskussion där det bland annat framkommer frågor om särskilda
resurser till barn och unga med funktionshinder, resurser till
särskolan samt tillgång till resurs- och specialpedagoger.

Det tilldelas inga extra medel för elever med särskilda behov utan
det ingår i elevpengen. Rektorerna har ansvaret för att fördela
resurserna och säkerställa att elever som har rätt till utökat stöd får
sina behov tillgodosedda.

Fråga ställs från funktionshinderrörelsen om hur detta fungerar när
elever tillkommer under pågående termin. Fråga ställs också hur
Lund stödjer särbegåvade barn.

Det finns inga särskilda effektiviseringskrav för särskolan men det
pågår en översyn av avtalen som Lund har tecknat med andra
kommuner. Det finns ett bra samarbete med de närliggande
kommunerna kring särskolan. Stora brister på specialpedagoger och
lärare är att vänta. Nämnden ser det som viktigt att behålla
resurspedagoger och specialpedagoger. Det är viktigt att titta på vad
nämnden och förvaltningen kan göra för att behålla kompetent
personal. Förvaltningen arbetar bland annat med avlastning för
pedagoger genom att använda andra resurspersoner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2019-09-24

Jan Annerstedt, ordförande i tekniska nämnden, informerar om att
nämnden har en budget motsvarande ungefär 200 miljoner kronor.
Nämnden har inga direkta effektiviseringskrav men arbetar utifrån
att ha en kostnadseffektiv organisation. Det finns uttalade
utvecklingsmål med prioriteringar i nämndens verksamhetsplan som
bland annat berör, tillgängliga bostadsområden, en tillgänglig
stadsutveckling och en ökad tillgänglighet av gator och vägar.
Tillgänglighet är ett genomgående tema i arbetet både kort- och
långsiktigt och det finns särskilda satsningar motsvarande 1 miljon
kronor.
Jan Annerstedt informerar om att man kan anmäla hinder i miljön på
Lunds hemsida eller med en app till mobilen som heter "Felanmälan
Lunds kommun".

Diskussion där det bland annat framkommer att rådsmedlemmar
från funktionshinderrörelsen efterfrågar remisser från tekniska
nämnden till föreningarna samt lämnar synpunkter på många brister
i utformningen när miljö byggs ny eller byggs om t ex att
övergångställen inte kontrastmarkeras i enlighet med lagstiftningen,
att nya gång- och cykelbanor anläggs som gemensamma ytor även
om de borde vara separerade vilket ställer till problem och innebär
säkerhetsrisker. Uppmaning till att regelverket för sådan anläggning
måste följas. Vidare påpekas från funktionshinderrörelsens sida att
bostäderna som byggs i kommunen idag, trots ambitionen med
blandade upplåtelseformer, i väldigt stor utsträckning inte blir
användbara för personer med rörelsenedsättningar eftersom
lägenheterna byggs i två plan både när de har små och stora ytor.
Ordförande svarar att alla remisser ska kunna skickas direkt till
föreningarna. Ordförande önskar en utökad samverkan med Byggoch trafikmiljögruppen. Representanter för gruppen svarar med att
de kommer att bjuda in ordföranden för dialog.

Vård- och omsorgsnämnden
Inga-Kerstin Eriksson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
informerar om att nämndens budget omfattar cirka 2 miljarder
kronor och det finns ett effektiviseringsuppdrag på 77 miljoner
kronor inför 2020. Målet är att effektiviseringarna ska påverka våra
brukare så lite som möjligt och inga uppsägningar av personal.
Beslut om effektiviseringar kommer att tas av nämnden efter hand.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24
Vid nämndens septembermöte fattades bland annat beslut att stänga
Nibblegårdens Träffpunkt och restaurang i höst. Nämnden beslutade
att den nuvarande tjänsten Fixar-Malte ska ersättas av en tjänst som
kallas Fixartjänst. Tjänsten blir nu gratis och ska fortfarande rikta sig
till alla som är fyllda 67 år och som bor i Lunds kommun. Det pågår
också en översyn av alternativa särskilda boenden. Utifrån en motion
pågår diskussioner om en demensby. Vidare kommer en översyn av
avgifter att genomföras.
För att klara framtida utmaningar pågår aktivt arbete bland annat
inom områdena välfärdsteknologi och kompetensförsörjning.

Diskussion där det bland annat framkommer frågor om det nya
kommunala bostadsbidraget (KBB) och dess konsekvenser med
mycket höjda hyror för en del av de boende i LSS-boenden och en
rådsmedlem lämnar synpunkter på att ansökningshandlingarna är
mycket omfattande, fråga om besparing inom daglig verksamhet
ställs från rådsmedlemmar samt uppgifter om brist på
sjuksköterskor och sjukgymnaster inom Höjeågården framförs från
rådsmedlemmar.

Nämndens ordförande informerar om att bostadsbidraget har
beslutats i kommunfullmäktige och att en uppföljning som ska göras
i vård- och omsorgsnämnden i mars 2020. Det finns inga beslutade
besparingar inför 2020 inom daglig verksamhet. Ordförande påtalar
vikten av att kontakta ansvarig enhetschef eller inkomma med
synpunkter eller klagomål via kommunens hemsida.

Rådsmedlemmar påtalar också behov av särskild dövkompetens och
dövmedvetenhet hos kommunens medarbetare. Medborgarcenter
anges som ett område där sådan kompetens behövs. Rådets
ordförande svarar att det finns med i nästa rekrytering av personal i
Medborgarservice. Även äldreboende för döva efterlyses av
rådsmedlem från funktionshinderrörelsen.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 27

Rapport från arbetsgrupper och nämnder

Kommunservicegruppen
Lars Eisner informerar om att ansvarig tjänsteman nu är utsedd och
kommunservicegruppen är kallade till sammanträden den 23
oktober och 18 december.
LSS-gruppen

Gerd Johansson informerar om att LSS-gruppen har fyra
sammanträden inplanerade med inriktning mot budget, hälsa och
friskvård, KBH/KBB och kvalitetsuppföljningar.
Barn- och skolgrupp

Agneta Geijer efterfrågar arbetsgrupp för Barn- och skolfrågor.
Det har tidigare funnits en skolgrupp som nu inte är aktiv.
Tekniska nämnden

Nuvarande färdtjänstavtal fortsätter att gälla till 31 december 2019.
Tekniska nämnden kommer att bjuda in för att ta emot synpunkter
gällande spårvägen när den är igång. Joar Lindén kommer att
återkoppla i ärendet.
Vård- och omsorgsnämnden

Pia Askman informerar om vård- och omsorgsnämndens beslut
om Fixartjänsten för personer över 67 år. Tjänsten kan användas 12
gånger per år och är kostnadsfri.
Synpunkt lämnas från rådsmedlemmar om att tjänsten borde kunna
användas även av personer med funktionsnedsättning som är under
67 år. Frågan tas med tillbaks till förvaltningen.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 28

Pris till frivilliga samhällsarbetare

Louise Snellman, chef för överförmyndarenheten, informerar om att
kommunstyrelsen den 14 augusti antog ett förslag från
överförmyndarnämnden, socialnämnden och vård-och
omsorgsnämnden att utlysa ett pris till frivilliga samhällsarbetare på
25.000 kr som kan delas på upp till tre personer eller organisationer.
Nomineringstiden blir mellan 15 september och 15 oktober.
Information om nomineringen lämnas över.

Överförmyndarnämnden firar sedan flera år tillbaka internationella
frivilligdagen den 5 december på Petersgården och bland annat ska
frivilligpriset delas ut på detta evenemang. Alla rådsmedlemmar
hälsas välkomna.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 29

Diskussion om protokollens utformning

Rådsmedlemmar från funktionshinderrörelsen framför att
protokollen måste vara mer utförliga än hittills under året. Det är
denna handling som visar för alla funktionshinderrörelsens
medlemmar och medlemsorganisationer vad man som
representanter för dem har tagit upp för ärenden och på vilket sätt
man försökt framföra rörelsens ståndpunkter.
Ordförande informerar om att det vid sammanträdet ska föras
protokoll på ordförandens ansvar. Ordförande ansvarar för
innehållet i protokollet samt för dialog med justerare om
överensstämmelse av innehåll.

Rådets protokoll diskuteras. Ordförande informerar om att
protokollen i fortsättningen kommer att vara mer utförliga än vad
som hittills har varit fallet.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 30

Övrigt

Ingen information under punkten Övrigt i kväll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 31

Nästa möte

Tisdagen den 3 december 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (16)

Vård och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2019-10-15

1 (3)
Diarienummer

VOO 2019/0482
Marie Ekfors

Vård- och omsorgsnämnden

046-359 53 65
marie.ekfors@lund.se

Öppna jämförelser – Enhetsundersökningen LSS 2019
Verksamhetsresultat för Lund, bostad med särskild
service samt daglig verksamhet enligt LSS.
Sammanfattning
Enhetsundersökningen LSS är en nationell undersökning som
genomförs årligen av Socialstyrelsen och omfattar insatserna bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS samt daglig
verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Resultatet baseras på enkätsvar från
enhetschefer i alla kommuner. Kommunal verksamhet som bedrivs i
privat regi är inkluderade i resultatet.
Enkätfrågorna rör indikatorer gällande genomförandeplaner,
brukarinflytande på verksamhetsnivå, kompetens och personal samt
rutiner.
Enkäten gällande bostad med särskild service besvarades av 3692
enheter i landet. I Lunds kommun finns svar från 41 av totalt 47
enheter. Enkäten gällande daglig verksamhet besvarades av 2156
enheter. I Lunds kommun finns svar från samtliga 18 dagliga
verksamheter.
Enlig Socialstyrelsen visar årets resultat för riket att många enheter
arbetar med genomförandeplaner. Fler enheter har planer för
personalens kompetensutveckling samt erbjuder
kompetensutveckling i alternativ och kompletterande
kommunikation. Det har skett en ökning av antalet enheter med
aktuella rutiner kring personalens agerande vid våld.
Resultat för Lund visar sammantaget att kommunen har ett bättre
resultat än riket i stort gällande flertalet av indikatorerna. Enheterna
inom bostad med särskild service har förbättrade resultat i 12 av
sammanlagt 17 indikatorer i jämförelse med resultatet från 2018
medan enheterna inom daglig verksamhet har förbättrade resultat i
6 av 15 indikatorer.
För Socialstyrelsens sammanställda resultat gällande Lunds
kommun, se bilagor. Resultatet av undersökningen används som
underlag för verksamheterna för att utveckla kvaliteten.

Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Bangatan 10 A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-15

2 (3)
Diarienummer

VOO 2019/0482
Nedan sammanfattas några av resultaten från enhetsundersökningen
2019 och en jämförelse görs med resultaten från år 2018.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 oktober 2019
Öppna jämförelser, enhetsundersökningen LSS 2019.
Verksamhetsresultat för Lund, bostad med särskild service och
daglig verksamhet enligt LSS, Socialstyrelsen

Lunds resultat – bostad med särskild service
Resultatet avseende genomförandeplaner visar att andelen där
samtliga har en aktuell genomförandeplan har ökat från 90 procent
2018 till 98 procent 2019. Andelen enheter där genomförandeplaner
innehåller dokumentation om delaktighet har ökat med 9
procentenheter.
När det gäller brukarinflytande på verksamhetsnivå framkommer att
andelen enheter som använt sammanställningar av undersökningar
om enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet för att utveckla
verksamheten har ökat kraftigt, från 48 procent 2018 till 83 procent
2019. Även andelen enheter som har gemensamma möten med
brukarna på enheten minst en gång i månaden har ökat något, från
26 till 32 procent. Det är dock lägre än genomsnittet för riket (48
procent).
Resultatet gällande kompetens och personal visar att andelen
enheter där samtliga i personalgruppen har en aktuell och
individuell kompetensutvecklingsplan har ökat från 65 procent 2019
till 88 procent 2019. Andelen enheter med en aktuell och samlad
plan för personalens kompetensutveckling har dock minskat något
(från 61 till 54 procent). Även andelen enheter där personalen har
erbjudits kompetensutveckling inom alternativ och kompletterande
kommunikation har minskat något. Resultaten ligger dock
fortfarande över genomsnittet i riket och i Skåne län.
Avseende rutiner framgår bland annat att andelen enheter som har
angett att de har aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid
misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld
eller övergrepp har ökat från 77 procent 2018 till 85 procent under
2019. Andelen enheter som uppgett att de har aktuella rutiner för att
säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård har minskat något, från 84
procent till 71 procent.

Lunds resultat – daglig verksamhet
Resultatet gällande genomförandeplaner visar att andel enheter där
samtliga har en aktuell genomförandeplan har minskat något sedan
2018, från 94 procent till 89 procent. Resultatet ligger dock
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fortfarande högt i förhållande till genomsnittet i riket samt i Skåne
län.
När det gäller brukarinflytande på verksamhetsnivå framkommer att
andelen enheter som använt sammanställningar av undersökningar
om enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet för att utveckla
verksamheten har ökat med sex procentenheter från 88 procent till
94 procent. Genomsnittet för riket är 67 procent.
Andelen enheter som har gemensamma möten med brukarna på
enheten minst en gång i månaden har minskat från 69 procent 2018
till 56 procent 2019.
Resultaten gällande kompetens och personal visar att andelen
enheter där personalen har erbjudits kompetensutveckling inom
alternativ och kompletterande kommunikation har ökat från 79
procent 2018 till 93 procent 2019. Andelen enheter där samtliga i
personalgruppen har en aktuell och individuell
kompetensutvecklingsplan har minskat med 15 procentenheter till
78 procent. Resultatet är dock fortfarande något högre än rikets.
Det har skett en ökning av andelen enheter som angett att de har
aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om eller
upptäckt av att beroende/missbruk hos brukare sedan 2018.
Däremot visar resultatet en minskning av andelen enheter som har
angett att de har aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid
misstanke om eller upptäckt av att brukare har utsatts för våld eller
övergrepp. (från 100 procent 2018 till 44 procent 2019).

Vård och omsorgsförvaltningen

Susanne Berg
Kvalitetschef

Marie Ekfors
Kvalitetsstrateg

Bilagor:
Resultat Öppna jämförelser – Enhetsundersökningen LSS 2019,
bostad med särskild service
Resultat Öppna jämförelser – Enhetsundersökningen LSS 2019,
daglig verksamhet
Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer boende LSS och stöd och aktivering
Akten

Öppna jämförelser –
Enhetsundersökningen LSS 2019

Indikatorbaserade jämförelser
Ett underlag för uppföljning, utvärdering och
utveckling
Målet med öppna jämförelser inom
socialtjänsten är verksamhetsförbättringar som
kommer brukaren till gagn

2

Att använda verksamheternas
resultat
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla
socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är
att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med
god kvalitet.
I öppna jämförelser på enhetsnivå kan utförare jämföra sin verksamhet med
andra verksamheter utifrån ett antal indikatorer. Jämförelser kan även göras
med resultat för kommun-, län- och riksnivå. Resultaten kan ge en
uppfattning av vad som kan behöva utvecklas för att stärka kvaliteten i
verksamheten.
Öppna jämförelser är ett av flera sätt att belysa förutsättningar för god
kvalitet. Resultaten behöver därför tolkas utifrån lokala förutsättningar och
kompletteras med andra underlag för att få en mer heltäckande bild av de
faktiska förhållandena.

3

Enhetsundersökningen LSS 2019
Öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS baseras på:

• En enkät till bostäder med särskild service för vuxna, enligt 9 § 9 LSS.
• En enkät till dagliga verksamheter, enligt 9 § 10 LSS.
I denna presentation visas resultat för bostad med särskild service.
Målpopulation och urval
Undersökningen är en totalundersökning. Samtliga enheter som tillhör
målpopulationen och som är rapporterade av landets kommuner ingår i
undersökningen.
Vid bearbetning av data har enheter med färre än två personer tagits bort.
Till bostad med särskild service räknas här gruppbostad och servicebostad.
Insatsen ”annan särskilt anpassad bostad” ingår inte.

4

Så genomfördes datainsamlingen
• Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för

undersök-ningen. Innan undersökningen fick Socialstyrelsen information
via kontaktpersonerna om aktuella namn på enheter och uppgiftslämnare.

• En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet
den 18 mars 2019. Den 25 april stängdes enkäten och Socialstyrelsen
sammanställde svaren.

• Under vecka 20 och 21 fick samtliga uppgiftslämnare en återkoppling av

sina svar, då kunde eventuella fel rättas. Enheter som inte svarat än
kunde då besvara enkäten. Den 24 maj 2019 stängdes enkäten slutgiltigt.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för

kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av
Socialstyrelsen.
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Enhetsundersökningen LSS 2019

Resultat för Lund
Bostad med särskild service

Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av resultaten för Lund från öppna
jämförelser på enhetsnivå för Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS 2019.
Resultat för indikatorerna presenteras sammanslaget för samtliga
enheter i kommunen tillsammans med de genomsnittliga resultaten i
länet och riket. Som enheter i kommunen räknas de som är belägna
i kommunen, oavsett regiform.

7

På Socialstyrelsens hemsida finns:
• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen (bostad med särskild
service och daglig verksamhet).

• Faktablad med övergripande resultat.
• Användarguide med information om hur resultaten kan användas,
beskrivning av indikatorerna samt undersökningsmetod.

www.socialstyrelsen.se
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Nationell svarsfrekvens 2019
Totalt svarade 3692 enheter (bostad med särskild
service) på årets enkät, vilket innebar en
svarsfrekvens på 87 % av de inrapporterade
enheterna.

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

9

Antal enheter i kommunen
• I Lund finns svar från 41 enheter som underlag för resultaten

Observera att ett samlat resultat för kommuner som bygger på få
antal enheter blir känsligt för förändringar.
För att se vilka enheter i kommunen som deltar i
undersökningen, se vidare i Excelfilen på Socialstyrelsens
webbplats:
https://www.socialstyrelsen.se/

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019
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Regiform för enheterna belägna i
kommunen
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Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019
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Resultat för kommunens enheter med
referensvärden för län och riket

Genomförandeplaner
Aktuell genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan

83%
86%
98%

Delaktighet i genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan som innehåller
dokumentation om delaktighet

72%
76%
93%

Individuella mål i genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan som innehåller
individuellt utformade mål

77%
80%
93%
100%

Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent

13

Andel personer med
genomförandeplan
Andel personer med en aktuell
genomförandeplan

94%
96%
100%

Andel personer med en aktuell
genomförandeplan som innehåller
dokumentation om delaktighet

88%
92%
98%

Andel personer med en aktuell
genomförandeplan som innehåller
individuellt utformade mål

91%
94%
99%
100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent
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Brukarinflytande på verksamhetsnivå

48%

Gemensamma möten
Andel enheter som har gemensamma
möten minst en gång i månaden

49%
32%

Undersökning om enskildas uppfattning
Andel enheter som har använt
sammanställningar av undersökning/ar om
enskildas uppfattning av verksamhetens
kvalitet för att utveckla verksamheten

64%
77%
83%

100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent

15

Rutiner för helhetssyn och
samordning
80%

Andel enheter som har aktuella rutiner för
att säkerställa tillgång till hälso- och
sjukvård

74%
71%

66%

Andel enheter som har aktuella rutiner för
samverkan kring hjälpmedel

67%
71%

100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent

16

Kompetens och personal
Andel enheter…
67%
71%

…där samtliga i personalgruppen har en
aktuell och individuell
kompetensutvecklingsplan

88%
60%
59%
54%

…som har en aktuell och samlad plan för
personalens kompetensutveckling
…där personalen har erbjudits kompetensutveckling inom Alternativ och Kompletterande
Kommunikation (AKK) under perioden 1 mars
2018 - 1 mars 2019

51%
49%
68%
44%
46%
46%

…där personalen har erbjudits kontinuerlig
handledning under perioden 1 mars 2018 1 mars 2019

100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent
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Rutiner vid misstanke om våld eller
missbruk/beroende
Andel enheter som har aktuella rutiner
för hur personalen ska agera vid…
60%

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde har utsatts för våld eller
övergrepp

56%
85%

39%

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/ missbrukar
läkemedel

30%
39%

38%

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/ miss-brukar
alkohol eller andra beroende-framkallande
medel (ej läkemedel)

Riket

32%
46%

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent100%

18

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

Öppna jämförelser –
Enhetsundersökningen LSS 2019

Indikatorbaserade jämförelser
Ett underlag för uppföljning, utvärdering och
utveckling
Målet med öppna jämförelser inom
socialtjänsten är verksamhetsförbättringar som
kommer brukaren till gagn

2

Att använda verksamheternas
resultat
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla
socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är
att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med
god kvalitet.
I öppna jämförelser på enhetsnivå kan utförare jämföra sin verksamhet med
andra verksamheter utifrån ett antal indikatorer. Jämförelser kan även göras
med resultat för kommun-, län- och riksnivå. Resultaten kan ge en
uppfattning av vad som kan behöva utvecklas för att stärka kvaliteten i
verksamheten.
Öppna jämförelser är ett av flera sätt att belysa förutsättningar för god
kvalitet. Resultaten behöver därför tolkas utifrån lokala förutsättningar och
kompletteras med andra underlag för att få en mer heltäckande bild av de
faktiska förhållandena.

3

Enhetsundersökningen LSS 2019
Öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS baseras på:

• En enkät till bostäder med särskild service för vuxna, enligt 9 § 9 LSS.
• En enkät till dagliga verksamheter, enligt 9 § 10 LSS.
I denna presentation visas resultat för daglig verksamhet.
Målpopulation och urval
Undersökningen är en totalundersökning. Samtliga enheter som tillhör
målpopulationen och som är rapporterade av landets kommuner ingår i
undersökningen.
Vid bearbetning av data har enheter med färre än två personer tagits bort.

4

Så genomfördes datainsamlingen
• Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för

undersök-ningen. Innan undersökningen fick Socialstyrelsen information
via kontaktpersonerna om aktuella namn på enheter och uppgiftslämnare.

• En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet
den 18 mars 2019. Den 25 april stängdes enkäten och Socialstyrelsen
sammanställde svaren.

• Under vecka 20 och 21 fick samtliga uppgiftslämnare en återkoppling av

sina svar, då kunde eventuella fel rättas. Enheter som inte svarat än
kunde då besvara enkäten. Den 24 maj 2019 stängdes enkäten slutgiltigt.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för

kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av
Socialstyrelsen.

5

Enhetsundersökningen LSS 2019

Resultat för Lund
Daglig verksamhet

Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av resultaten för Lund från öppna
jämförelser på enhetsnivå för Daglig verksamhet enligt LSS 2019.
Resultat för indikatorerna presenteras sammanslaget för samtliga
enheter i kommunen tillsammans med de genomsnittliga resultaten i
länet och riket. Som enheter i kommunen räknas de som är belägna
i kommunen, oavsett regiform.

7

På Socialstyrelsens hemsida finns:
• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen (bostad med särskild
service och daglig verksamhet).

• Faktablad med övergripande resultat.
• Användarguide med information om hur resultaten kan användas,
beskrivning av indikatorerna samt undersökningsmetod.

www.socialstyrelsen.se
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Nationell svarsfrekvens 2019
Totalt svarade 2156 enheter (daglig verksamhet)
på årets enkät, vilket innebar en svarsfrekvens på
87 % av de inrapporterade enheterna.

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

9

Antal enheter i kommunen
• I Lund finns svar från 18 enheter som underlag för resultaten

Observera att ett samlat resultat för kommuner som bygger på få
antal enheter blir känsligt för förändringar.
För att se vilka enheter i kommunen som deltar i undersökningen,
se vidare i Excelfilen på Socialstyrelsens webbplats:
https://www.socialstyrelsen.se/

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019
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Regiform för enheterna belägna i
kommunen
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Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019
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Resultat för kommunens enheter med
referensvärden för län och riket

Genomförandeplaner
Aktuell genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan

71%
60%
89%

Delaktighet i genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan som innehåller
dokumentation om delaktighet

63%
54%
89%

Individuella mål i genomförandeplan
Andel enheter där samtliga har en aktuell
genomförandeplan som innehåller
individuellt utformade mål

67%
57%
89%
100%

Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent
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Andel personer med
genomförandeplan
Andel personer med en aktuell
genomförandeplan

93%
91%
100%

Andel personer med en aktuell
genomförandeplan som innehåller
dokumentation om delaktighet

88%
88%
100%

Andel personer med en aktuell
genomförandeplan som innehåller
individuellt utformade mål

90%
91%
100%
100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent

14

Brukarinflytande på verksamhetsnivå

64%

Gemensamma möten
Andel enheter som har gemensamma
möten minst en gång i månaden

61%
56%

Undersökning om enskildas uppfattning
Andel enheter som har använt
sammanställningar av undersökning/ar om
enskildas uppfattning av verksamhetens
kvalitet för att utveckla verksamheten

67%
73%
94%

100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent
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Kompetens och personal
Andel enheter…
74%
79%
78%

…där samtliga i personalgruppen har en
aktuell och individuell
kompetensutvecklingsplan
53%

…som har en aktuell och samlad plan för
personalens kompetensutveckling

39%
83%

…där personalen har erbjudits kompetensutveckling inom Alternativ och Kompletterande
Kommunikation (AKK) under perioden 1 mars
2018 - 1 mars 2019

60%
66%
93%
32%
27%

…där personalen har erbjudits kontinuerlig
handledning under perioden 1 mars 2018 1 mars 2019

44%
100%
Riket

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent
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Rutiner vid misstanke om våld eller
missbruk/beroende
Andel enheter som har aktuella rutiner
för hur personalen ska agera vid…
54%

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde har utsatts för våld eller
övergrepp

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/ missbrukar
läkemedel

… misstanke om eller upptäckt av att den
enskilde är beroende av/ miss-brukar
alkohol eller andra beroende-framkallande
medel (ej läkemedel)

Riket

40%
44%

36%
13%
33%

37%
20%
33%

Skåne län

Lund

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS 2019

Procent100%
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Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Samverkansgrupp
Förvaltningsövergripande
Plats: Bangatan 10 A, Lund
Datum och tid: Onsdagen den 9 oktober, 2019, kl. 10:00-12:00

Närvarande
För arbetsgivaren
Anna Borgius, Vård- och
omsorgsdirektör
Johanna Bredmar, HR-chef
Hanna Olofsson, HR-konsult

För arbetstagarparten
Lena Hansen, Kommunal
Cina Erixon, Kommunal
Lars Öst, Vision
Maria Svensson Rathonyi,
Fysioterapeuterna
Gregorio Macario Hernandez, SSR
Jenny Sköld, Vårdförbundet

Ej närvarande
-

Ej närvarande
Joel Economou, Sveriges
arbetsterapeuter

Underskrifter
Sekreterare:
Hanna Olofsson
Ordförande:
Anna Borgius
Justerare:
Lena Hansen, Kommunal
Lars Öst, Vision
Maria Svensson Rathonyi, Fysioterapeuterna
Gregorio Macario Hernandez, SSR
Jenny Sköld, Vårdförbundet

2(4)
§1

Val av justerare och justeringsdatum
Protokollet justeras senast fredag den 18/10 i Yvonnes rum på Bangatan 10 A.
Finns för justering från torsdag eftermiddag den 17/10. Justerare är Lena
Hansen, Kommunal, Lars Öst, Vision, Maria Svensson Rathonyi,
Fysioterapeuterna, Gregorio Macario Hernandez, SSR och Jenny Sköld,
Vårdförbundet.

§2

Föregående protokoll
Inga synpunkter lämnades.

§3

Nämndsärenden
 Samverkansärende:
 Utdrag ur belastningsregistret inom hemvård, rehabilitering, stöd och
service, Dnr VOO 2019/0263
Information enligt samverkan
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att uppdra till
förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregister inom verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och
service. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag på rutin för utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning inom verksamhetsområdet. Förslaget till
rutin är framtaget utifrån vad som framkommer i
betänkandet ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av
utökat författningsstöd (SOU 2019:19)”. Rutinen presenteras kort.
Beslut enligt samverkan
Kommunal anser att dokumentet är att betrakta som ett arbetsgivardokument
och tar emot informationen.
Anna Borgius gav därefter en kort beskrivning av innehållet i övriga
nämndsärenden.

§4

Ekonomi
 Delårsrapport per augusti (finns under samverkansgruppens nätverksplats)
Arbetsgivaren informerar om att prognosen baserad på åtta månaders
verksamhet visar plus 9,5 mnkr varav SoL- verksamhet är 9,5 mnkr, LSSverksamhet minus 0,5 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,6 mnkr.
9,5 mnkr är en försämring jämfört med föregående år. Försämringen beror på
flera händelser: omställningen av Mårtenslund, ökade personalkostnader inom
Särskild boende för äldre samt tidigarelagd uppstart av korttidstillsyn och
kortidsvistelse.
Nämndens utvecklingsmål bedöms uppnås i ett helårsperspektiv och
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden kommer att vara
genomfört under året.

3(4)


Budget 2020

Arbetsgivaren hänvisar till samverkansmötet den 1 juli 2019 då arbetsgivaren
informerade om att Kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) för 2020-2022 med budget för 2020. Beslutet innebar ett
effektiviseringskrav för förvaltningen på 77 mnkr.
Som ett led i att uppnå effektiviseringskravet har vård- och omsorgsnämnden
beslutat om att minska antalet platser/lägenheter på Mårtenslund och avveckla
Nibbegården restaurang/träffpunkt.
Förslag till beslut gällande förändrade riktlinjer SoL och avgift vid
restaurangbesök behandlas på nämnden den 23 oktober 2019. Vidare har två
nämndsmöten satts in där beslut om avgifter ska behandlas.
Ytterligare effektivisering som kommer genomföras är öka införande av
världsfärdsteknik, minska kostnaderna för tekniska hjälpmedel, satsa på ökat
samarbete med civilsamhället, göra en översyn av bemanningen inom Boende
LSS och anpassa verksamheten till prognotiserat utfall 2019.
§5

Arbetsmiljö och hälsa
 Information om pågående uppföljningar: SAM-uppföljning, OSA-enkät,
revision sjukfrånvaro och arbetsmiljö
Arbetsgivaren informerar att det just nu pågår flera uppföljningar parallelt.
SAM-uppföljningen som berör det systematiskt arbetsmiljöarbetet besvaras i
Stratsys mellan den 2 september och 11 oktober av närmast arbetsmiljöansvarig
chef, skyddsombud samt en till två medarbetare.
OSA-enkät som syftar till att undersöka den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön skickades ut den 7 oktober och besvaras senast den 20 oktober.
Enkäten skickades ut via e-post och besvaras av månadsavlönade medarbetare,
tillsvidare- och visstidsanställda. Förra året var svarsfrekvensen låg vilket
Arbetsmiljöverket kommenterade i samband med den nationella tillsynen.
Arbetsgivaren hoppas att svarsfrekvensen blir högre i år.
Slutligen pågår det en revision i förvaltningen utifrån sjukfrånvaro och
arbetsmiljö. Revisionsbolaget EY har som ett led i granskningen att skickat ut en
enkät via e-post till samtliga medarbetare som ska besvaras mellan den 30
september och 11 oktober.
Kommunal framför att vissa medarbetare inte har fått enkäten från EY.
Arbetsgivaren tar frågan med sig.

§6

Medarbetare
 Implementering av kommunens nya mall för medarbetarsamtal, kommunens
nya lönekriterier/mall för lönesamtal samt att leda i Lund.
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Arbetsgivaren informerar om att kommunen har tagit fram mallar för lönesamtal
och medarbetarsamtal för att skapa en gemensam plattform för de årliga
samtalen mellan chef och medarbetare. Vid medarbetarsamtal och lönesamtal
ingår att levandegöra vår vision och våra förhållningssätt: Lyssna, leda, lära.
Samtalen fokuserar kring områdena mål och uppdrag, lärande och utveckling
samt relation, service och bemötande. Kommunen har även tagit fram ett
kommungemensamt förväntansdokument för chefer, ”Att leda i Lund”.
Under föregående vecka fick samtliga HR-medarbetare i kommunen en
introduktion till mallarna. Tre HR-konsulter i förvaltningen har fått i uppdrag att
introducera mallarna till förvaltningens ledningsgrupper. Samtliga dokument
kommer att publiceras på Inloggad inom kort.
Vårdförbundet ställer frågan om det kommer tas fram dokument som är
specifika för legitimerad personal. Arbetsgivaren framför att kommunen
kommer inleda ett partgemensamt arbete kring detta.
§7

Övrigt
 Hantering av utslitna arbetskläder ur miljösynpunkt (anmält av Kommunal)
Kommunal undrar hur hanteringen av utslitna arbetskläder ser ut i
förvaltningen. Arbetsgivaren framför att frågan har lyfts i ledningsgruppen och i
dagsläget finns enbart textilåtervinning inom verksamhetsområdet Särskilt
boende för äldre. Miljöstrategen inom förvaltningen har fått i uppgift att
undersöka om möjligheten finns att införa textilåtervinning inom flera
verksamhetsområden.


Terminalglasögon (anmält av Kommunal)

Kommunal framför att digital signering i mobiltelefonerna blir allt vanligare och
ser ett behov av att kolla över riktlinjen för terminalglasögon. Riktlinjen berör
idag enbart datoranvändning och Kommunal anser att avtalet även ska gälla för
mobiltelefoner och skärmplattor. Vision ställer sig bakom Kommunals förslag
och tillägger att det råder olika tolkningar ute i verksamheterna kring vilka
yrkesgrupper som omfattas. Arbetsgivaren hänvisar till CESAM då det är en
kommunövergripande fråga.
§8

Ärenden till nästa gång
 Bemanning röda dagar jul/nyår och påsk
 Tider för samverkan 2020

§9

Avstämning av dagens möte
Vid protokollet/Hanna Olofsson

