Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26

§ 186
Ställningstagande kring lokalisering av
Hedda Anderssongymnasiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras
på Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. En
arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunfullmäktige föreslås att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
verkställa byggnation av Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare
fattade inriktningsbeslut samt att uppdra åt kommunstyrelsen att
beställa byggnation när riktkostnaden är fastställd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019, § 212.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 augusti 2019, § 220.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019.
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019.
En ny gymnasieskola i Lund - projektvision.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019.
Utlåtande den 31 juli 2019.
Beta 1-3 Gymnasium.
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet
jämte tillägg.

Anföranden
Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), Fredrik Ljunghill (M), Jesper
Sahlén (V), Mattias Horrdin (C), Mia Honeth (L), Dmitri Ivanov (FI),
Axel Hallberg (MP), Mats Olsson (V), Agneta Lindskog (KD), Hedvig
Åkesson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Stig Svensson (S), Camilla
Neptune (L), Christoffer Karlsson (L), Klara Twete (S), Rasmus
Törnblom (M), Jan Annerstedt (FNL), Maja Grubelic (FI), Åsa
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Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M), Klas Svanberg (M), Björn
Abelson (S), Kerstin Frygner (FNL), Pontus Kjellström (V), Philip
Sandberg (L), Fanny Johansson (S), Ulf Nymark (MP), Tobias Ekholm
(MP) och Ann Tångmark (FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Mia Honeth (L), Hedvig Åkesson (KD), Camilla
Neptune (L) Kerstin Frygner (FNL), Agneta Lindskog (KD) och Ann
Tångmark (FNL) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
godkänna en inhyrning av lokaler på Ideon för den nya
gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, med en hyra om
maximalt 2 350 000 kr plus media á 50 kr per kvadratmeter under
20 år.
Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som grundskola,
samt att avbryta planerna på att bygga en femte gymnasieskola.
Fredrik Ljunghill (M), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Stig Svensson (S), Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Anders
Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M) och
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i 2019
års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut samt att
uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när
riktkostnad fastställts.
Mattias Horrdin (C), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Stig Svensson (S), Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Anders
Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M) och
Fanny Johansson (S) yrkar vidare som ett tillägg att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samverkan med berörda nämnder ta beslut om placering av
Svaneskolan. Att i det uppdraget pröva att samlokalisera
Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som
två skolenheter inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet,
alternativt en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan
tillfällig placering vid Lerbäckskolan.
Maja Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå
samtliga yrkande.
Börje Hed (FNL), Jesper Sahlén (V) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar
att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa
en fungerande evakueringslösning för Svaneskolans elever för
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alternativet att verkställa byggnation enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut.
Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Mattias Horrdin (C), Axel
Hallberg (MP), Anders Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD) och Maja
Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå
återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 42 ja-röster mot 14 nej-röster och 9 som avstår från att
rösta beslutar kommunfullmäktige således att
avslå återremissyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandena i sak och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias Horrdins (C) m.fl.
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket yrkande som ska utgöra motförslag vid
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på återstående
yrkanden och finner att Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag vid huvudvoteringen.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias
Horrdins (C) m.fl. tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 40 ja-röster mot 23 nej-röster och 2 som avstår från att rösta
beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias Horrdins (C)
m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i
2019 års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när
riktkostnad fastställts samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda
nämnder ta beslut om placering av Svaneskolan. Att i det
uppdraget pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som två skolenheter
inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet, alternativt
en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig
placering vid Lerbäckskolan.

Reservationer
Ledamöterna från Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, FörNyaLund,
Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.bil. § 186/01 och §
186/02.

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Hedvig Åkesson (KD) och Börje Hed (FNL):
Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNyaLund stödjer Mattias
Horrdins (C) tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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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

6 (8)

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)
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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)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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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
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§ 188 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2020
Dnr BN 2019/0348

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontorets förslag till sammanträdestider för
byggnadsnämnden 2020 är följande:
23 januari 17.00
13 februari 17.00
19 mars 17.00
16 april 17.00
14 maj 17.00
23 juni 17.00
20 augusti 17.00
15 september 17.00
15 oktober 17.00
19 november 17.00
10 december 17.00
Byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna de föreslagna
sammanträdestiderna i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
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Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-10-17 kl. 17.00–
19.00

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 194
Börje Hed (FNL), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 194,
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av § 199
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L), anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 204
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Margita Malmros (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD), närvarande § 188- 208, kl. 17.11-19.00

Tjänstgörande ersättare

Axel Nordberg (L), tjänstgör för Christoffer Karlsson (L) § 204
Lena Gustafsson (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M) § 194
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Dragan Brankovic § 185-187
och tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 199

Ersättare

Sofia Kristensson (M)
Nikola Maka (S)
Christina Sjöström (MP)
Helmut Moser (V)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Daniel Wasden, planarkitekt
Kent Ratcovich, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Petter Eiring, bygglovschef
Madeleine Rosqvist, administratör
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Paragrafer

§ 185–208

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1, 2019-1023, kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M) § 185- 193, § 195- 208 Börje Hed (FNL) § 194

Justerare

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Paragrafer

§ 185–208

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare
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Öppet brev till Lunds kommun ang. brist på förskoleplatser i Veberöd
Cirka 20 vårdnadshavare i Veberöd har under hösten fått besked om att det inte finns
förskoleplatser till deras barn i Veberöds förskolor under vårterminen 2020. Detta trots att
ansökningarna har skickats in i mycket god tid, de flesta i början av 2019 och några redan 2018.
Barn- och skolförvaltningen har lämnat muntliga besked till vårdnadshavare om placering i Lund samt
oklara besked kring när platser kommer att finnas i Veberöd, vilket har skapat en stor problematik för
familjerna såsom:
• Oro och stress inför osäker planering av förskolestart och möjlighet att börja arbete och
•

•
•
•
•

utbildningar som planerat.
Ekonomisk osäkerhet såsom föräldrapenning som inte räcker för längre föräldraledighet,
ekonomisk förlust pga. senare arbetsstart, bil/bensinkostnad för pendling med barnet till Lund
och reducerad arbetstid för att hinna hämta/lämna barn på flera platser och långt från
hemmet (ca 2,5 mil eller 30 min körtid enkel väg Veberöd-Lund och sedan mer därtill för dem
som jobbar öster, norr, och söder om Veberöd).
Stark otrygghet att köra eller åka kollektivt med barnet på olycksdrabbade väg 11 i
rusningstrafik. Stressande med ledsna barn i bilen och tidspressen för att hinna till arbetet.
Oro för att barnet somnar i bilen då resan är lång och nattsömnen påverkas för hela familjen.
Om föräldrarna får sämre nattsömn känns det ännu mer otryggt att köra bil.
Det är av yttersta vikt med en trygg anknytning för små barn och man vill inte tvingas skola in
ett barn på flera förskolor med olika personal.
Syskon placerade i Veberöd får mycket långa dagar på förskolan pga. småsyskonens pendling.

Förutom de drabbade familjernas problematik finns även en allmän oro bland föräldrar och personal
i byn kring hur detta kommer påverka de befintliga barngruppernas verksamhet, storlek,
sammansättning och arbetsmiljö då barngrupperna redan idag upplevs vara för stora.
Reaktionen här i Veberöd är sorg, ilska, och maktlöshet.
Vi anser att ingenting annat än en lokal lösning med barnomsorg i Veberöd är acceptabelt och att
detta måste vara ordnat till vårterminen för alla barn som ansökt om plats i Veberöd. Ytterligare en
paviljong vid t.ex. Idalaskolan, hyra av tillfälliga lokaler i Veberöd eller uppstart av den uppskattade
dagbarnvården är några förslag på lokala lösningar som är acceptabla enligt oss. Det är inte okej att
som enda alternativ erbjuda placering i Lund såsom flera familjer fått besked om. Om man ser till
barnperspektivet för dessa barn (och deras syskon som blir indirekt drabbade) så är en tillfällig lokal i
Veberöd att föredra i nuläget, för att undvika 1-åriga pendlare, långa dagar i förskolan, och en
pressad familjesituation.
När den akuta krisen är löst vill vi ha svar på: Hur har det kunnat uppstå en sådan situation med
platsbrist i Veberöds förskolor och vilka lärdomar har dragits av detta? Självklart finns variationer
år från år i ansökningar, svårt med exakta prognoser osv. - men i detta fall har de flesta
ansökningarna funnits hos Barn- och skolförvaltningen i många månader och en lösning borde kunnat
ha planerats tidigare, i ett mindre akut skede, så att alla fick placering i Veberöd direkt istället för
placering på annan ort. För flera av familjerna hade det även underlättat att få tidigare besked om
platsbristen så att föräldraledigheter och arbetsstart ev. hade kunnat planeras annorlunda.
Vi har tagit del av rapporter för lokalplanering och de befolkningsprognoser som ligger till grund för
planeringen och ifrågasätter den nedgång i barn 1-5 år som prognostiserats från 2020 och närmast
kommande år. Det pågår en omfattande nybyggnation i Veberöd, mer planeras i FÖP i detta nu, och
det är samtidigt ett stort generationsskifte i alla de villor som byggdes under Veberöds expansion på
1970-talet. Det kryllar av barnvagnar och bebismagar här i byn just nu! Även om Idalaskolan med

Veberöd 2019-10-27

förskola snart är igång, och löser delar av det höga trycket inom närmsta året, kräver vi ett omtag i
prognoser och planering för förskolorna och skolorna i Veberöd med långsiktigt hållbara planer och
skalbarhet.
När vi ändå har er uppmärksamhet vill vi passa på lyfta fram och tacka all den fantastiska
förskolepersonal i Veberöd som varje dag ”trollar med knäna” för att ta hand om alldeles för stora
barngrupper i för små lokaler.

Veberöds Byaråd & Vårdnadshavare i Veberöd
Anna Kristoffersson, ordf. Veberöds Byaråd
Hanna Markström, vice ordf. Veberöds Byaråd

