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Sammanfattning
Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna och styrelsen inte har ett
tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete. Vi bedömer att det finns varierande grad av
brister inom de olika instanserna, där de mest framträdande är:


Renhållningsstyrelsen har inte aktivt tagit ansvar för styrning och uppföljning kring
arbetsmiljöarbetet, vilket framgår av såväl protokollsgranskning som intervjuer. Därtill
redogörs i intervjuer och genomförd enkät för en problematisk arbetsmiljösituation
inom renhållningsverket, där medarbetare uppger att det råder en tystnadskultur och
att arbetsmiljöproblem sopas under mattan.



Vård- och omsorgsnämnden har inte tagit fram strategier för att uppnå
kommunfullmäktiges mål kring maximalt 30 medarbetare per chef. Därtill framgår att
kommunikationen mellan verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare kring
arbetsmiljöfrågor inte fullt ut genomförs på ett strukturerat sätt. Det uppges också att
övergripande rutiner inte alltid efterlevs på enhetsnivå.
 Socialnämndens arbetsmiljöarbete uppges vara toppstyrt i den mån att medarbetare
inte involveras i beslut som berör dem. Detta framkommer i såväl samtal med
medarbetare som med fackliga representanter. Därtill framkommer brister kring
larmrutiner och ensamarbete. Dessa bilder ifrågasätts av ledningen, men vi kan likväl
konstatera att det finns sådana upplevelser och att informations- och
kommunikationsstrukturer bör ses över. Slutligen är det en hög andel svarande i
enkäten som har kritiska synpunkter på deras fysiska arbetsmiljö.
Vad avser kommunstyrelsen bedömer vi att det inte sker en tillräcklig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet. Detta baserar vi på att det inte genomförts en kommunövergripande
medarbetarenkät sedan 2016 och inte heller sammanställts en personalredovisning för 2018,
vilket skapat ett längre glapp i den systematiska uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Likaså
ser vi bekymmersamt på det faktum att en tillförordnad förvaltningschef tillsattes utan
kännedom om arbetsmiljöarbetet och att kommunstyrelsen inte uppmärksammat att det
funnits långvariga arbetsmiljöproblem inom renhållningsstyrelsens verksamheter.
Vidare bedömer vi att det saknas en tillräcklig samordning avseende arbetsgivaransvaret. Det
är positivt att kommunstyrelsen initierat uppdrag för att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
bland annat genom att utreda möjligheten för kommunstyrelsen att bli anställningsmyndighet
för hela organisationen. Däremot är det problematiskt att den centrala HR-funktionen endast
tillhandahåller och samordnar HR-funktionerna för sju nämnder, vilket vi bedömer leder till den
spretighet i tillämpandet av centrala rutiner och styrdokument som uppvisas av
renhållningsstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vård- och
omsorgsnämnden har anställt egna HR-funktioner och inom renhållningsstyrelsen finns ej
sådan funktion överhuvudtaget.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Löpande hålla sig uppdaterade kring nämnders och styrelsers arbetsmiljöarbete utifrån
nödvändiga indikatorer, och häri återuppta medarbetarenkäter som ett sätt att
kartlägga och därefter analysera medarbetarnas arbetsmiljö.



Vid tillsättning av förvaltningsdirektörer förvissa sig om att dessa har den kompetens
som krävs.



Förtydliga ansvar och roller bland HR-central och HR-lokal personal utifrån olika
organiseringar.
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Se över möjligheten att upprätta enkät för avgångsorsaker på kommunövergripande
nivå som ett sätt att analysera anledning till avslut av anställning.

Vi rekommenderar renhållningsstyrelsen att:


Skyndsamt säkerställa att styrelsen har en tillräcklig uppföljning och vidtar adekvata
åtgärder kring verksamhetens arbetsmiljö, både på kort sikt utifrån de arbetsmiljöbrister
som råder och på lång sikt för att säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet.



Konkretisera HR-organiseringen både internt och externt samt säkra upp kompetens
av arbetsmiljö på ledningsnivå.



Förankra rutin och arbete kring kränkande särbehandling och trakasserier i
organisationen.

Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att:


Planera hur arbetet med kommunfullmäktigemålet gällande 30 medarbetare per
enhetschef ska utföras i organisationen.



Förtydliga kommunikationen av viktiga arbetsmiljöuppgifter från ledningsnivå till
enhetsnivå.



Försäkra att arbetsmiljörutiner på enhetsnivå efterlevs.

Vi rekommenderar socialnämnden att:


Utveckla analyser kring orsaker till sjukfrånvaro.



Säkerställa att larmrutiner och rutin kring ensamarbete fungerar tillfredställande.



Genomföra åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande fysisk arbetsmiljö för
samtliga medarbetare.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Enligt de grundläggande bestämmelserna i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har Arbetsmiljöverket
gett ut ett antal föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och skyldigheter som ställs på
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetet ska avse både förebyggande åtgärder och
rehabiliteringsinsatser.
Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Genom att
regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår
dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron. Inom ramen för kommunens
arbete med kompetensförsörjning framgår det av årsredovisningen för 2018 att sjukfrånvaron
är en stor utmaning framöver. Att hitta strategier för att minska ohälsan beskrivs vara ett viktigt
led i arbetet.
Mellan 2015 och 2018 ökade den totala sjukfrånvaron i Lunds kommuns verksamheter från
6,8 till 7,5 procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Under 2018 har kommunen
genomfört en studie som visar att Lunds kommun har en relativt hög sjukfrånvaro i jämförelse
med andra kommuner, särskilt avseende kortvarig sjukfrånvaro. I revisionens förstudie
genomförd 2018 av arbetet kring kränkande särbehandling framkom att socialnämnden och
vård- och omsorgsnämnden fanns bland nämnderna med högst sjukfrånvaro för den
undersökta perioden. Revisorerna önskar även djupare kunskap kring hur renhållningsstyrelsen bedriver sitt arbete kring arbetsmiljöfrågor.
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en
granskning av renhållningsstyrelsens, vård- och omsorgsnämndens, samt socialnämndens
arbete med arbetsmiljö, sjukfrånvaro och kompetensförsörjning.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om styrelse och nämnder bedriver ett
tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och
riktlinjer.
Följande revisionsfrågor besvaras:


Finns det ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet?



Är ansvar och uppgifter avseende arbetsmiljöarbetet tydligt fördelat?



Är formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ändamålsenliga?



Vilka strategier har kommunstyrelse och nämnder för att minska ohälsan bland
anställda?



Genomförs kartläggningar och uppföljningar regelbundet av ohälsa och sjukfrånvaro
samt möjliga orsaker?



Vilka strategier finns för att skapa en god arbetsmiljö och därigenom möta behoven
av en tillfredsställande kompetensförsörjning?
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1.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen avser socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och renhållningsstyrelsen. I
de delar som omfattar det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet omfattas även
kommunstyrelsen.
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Utöver detta har en
enkätundersökning genomförts med fokus på medarbetarnas uppfattningar om deras
arbetsmiljö. Enkäten kunde besvaras mellan 30 september-16 oktober, och skickades ut till
samtliga heltid- och deltidsanställda i socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och
renhållningsverket. Den totala svarsfrekvensen låg på 67 procent. För renhållningsstyrelsen
var svarsfrekvensen något lägre än för de andra förvaltningarna och låg på strax under 50
procent. För att ta del av enkätfrågorna hänvisar vi till bilaga 1.
Granskningen är genomförd juni - november 2019.
1.4. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:






Kommunfullmäktiges mål och styrande dokument
Kommunallagen (2017:725)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete)
Arbetsmiljöverkets föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

1.4.1. Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy
Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en ny arbetsmiljöpolicy. Det framgår av policyn att en
bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för kommunen och en förutsättning för att skapa
god kvalitet och effektivitet i organisationen. Det är också ett sätt för kommunen att vara en
attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska således arbeta systematiskt för att främja hälsa,
förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god social, organisatorisk och fysisk
arbetsmiljö. Slutligen framkommer att kränkande särbehandling eller trakasserier inte
accepteras.
Arbetsgivarpolicyn beslutades av kommunfullmäktige 2018 och är enligt dokumentet en
konkretisering av visionen lyssna, lära, leda. För de tre förhållningssätten finns det fem
målområden1 som ska känneteckna kommunen som arbetsgivare. Målområdena täcker
kortfattat kommunens förmåga att rekrytera kompetenta medarbetare samt utveckla och
behålla befintliga. Detta förutsätter goda anställningsvillkor. Det ska också arbetas
systematiskt med att förebygga ohälsa och olycksfall. Medarbetare i kommunen ska ha lika
rättigheter och möjligheter. Slutligen ska medarbetare ges möjligheten att bidra till
verksamhetens utveckling bland annat genom samverkansavtalet med fackliga organisationer.
Policyn har till funktion att vägleda arbetsgivarfunktionen i kommunen utifrån de politiska
målsättningarna för att bedriva verksamhet av hög kvalitet.

1

Kompetensförsörjning, attraktiva anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa, lika rättigheter och
möjligheter, delaktighet och inflytande.
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1.4.2. Kommunallagen, (2017:725 6 kap)
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även
se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
1.4.3. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter, (AFS 2001:1)
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivare i uppgift att på ett systematiskt sätt undersöka,
genomföra åtgärder samt följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
1.4.4. Arbetsmiljöverkets föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4)
För att uppmärksamma det som tidigare benämndes psykosocial arbetsmiljö utgav
Arbetsmiljöverket 2016 en föreskrift avseende organisatorisk och social arbetsmiljö.
Föreskriften har som syfte att främja god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund
av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
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2. Kommunens och nämndernas organisation och
ansvarsfördelning
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för den kommunövergripande organisationen avseende
HR samt de centrala riktlinjer kring ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågor som finns. Därefter
redogörs för de tre granskade nämndernas/styrelsens organisationer och ansvarsfördelning
avseende arbetsmiljöfrågor.
2.1. Kommunövergripande
2.1.1. Organisation
För det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen finns det på
kommunkontoret en HR-avdelning. Avdelningen består av en HR-direktör och fem enheter:
arbetsgivarenheten, HR-strategiska, HR-enheten, löneenheten samt företagshälsovården. Det
är arbetsgivarenheten som arbetar med att ta fram ett centralt underlag för arbetsmiljön.
Avdelningen ska på övergripande nivå leda det arbete i kommunen som berör mål och styrning
av arbetsmiljöarbetet. I detta ingår styrning och uppföljning av kommunens arbetsmiljömål,
som beslutades av kommunstyrelsen 2018. De har också i uppdrag att sammanställa och följa
upp övergripande statistik gällande arbetsmiljöfrågor i kommunen.
HR-enheten jobbar konsultativt mot sju av Lunds kommuns 14 nämnder. Enheten
tillhandahåller verksamhetsnära HR-stöd mot ledningen och chefer i verksamheterna, där de
implementerar HR-processer och ger stöd i operativa HR-frågor.
Som en länk mellan HR-avdelningen och HR-funktioner ute i förvaltningsverksamheterna finns
ett HR-råd som diskuterar och beslutar kring HR-frågor, inklusive arbetsmiljö.
2.1.2. Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela den kommunala verksamheten.
Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har därvid ansvar för
bland annat chefsförsörjning, övergripande kompetensutvecklingsfrågor och för kommunens
företagshälsovård.
Chefer i kommunen har ett personalansvar och ska tillämpa det systematiska
arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. I Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy finns det upprättad
övergripande ansvarsfördelning. Enligt dokumentet formuleras följande ansvar för respektive
funktion.
Funktion

Ansvar

Arbetsgivaren

Har ansvar för arbetsmiljön som en del i verksamhetsansvaret. För
kommunen har kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för att lagar
och föreskrifter följs och bevaka att nödvändiga investeringar genomförs. I
övrigt vilar arbetsmiljöansvaret främst på respektive nämnd/styrelse och
förvaltning. Ansvaret ska framgå av förvaltningarnas skriftliga dokumentation
rörande arbetsmiljödelegation

Chefer/arbetsledare

Ska arbeta aktivt i enlighet med sin delegation av uppgifter i
arbetsmiljöområdet. Vid de tillfälle befogenheter, resurser eller nödvändiga
kunskaper saknas ska närmaste övre nivå informeras och
arbetsmiljöuppgifterna skriftligt returneras.
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Medarbetare

Ska medverka aktivt för skapandet av god arbetsmiljö på sin arbetsplats. Det
finns ett ansvar att följa regler och föreskrifter så att arbete utförs på ett
säkert sätt.

Skyddsombud

Har i uppdrag att företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en
tillfredställande arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet.

2.2. Socialnämnden
2.2.1. Organisation
I socialnämndens uppdrag ingår barn och ungas rätt till hjälp och familjestöd, medborgares
rätt till stöttning av psykiska funktionsnedsättningar eller missbruksproblematik. Därtill
ansvarar nämnden för personer i behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder samt
mottagning av- och stöd för flyktingar.
Förvaltningsorganisationen består av tre verksamheter: socialpsykiatrin, barn, unga och
familjestöd samt vuxen och flykting. En verksamhetschef har ansvar för respektive område
och svarar mot socialdirektören som leder hela förvaltningen. Tidigare var vuxen och flykting
två separata verksamheter, men på grund av minskningen i flyktingmottagandet har enheterna
under 2019 slagits ihop till en gemensam verksamhet.
I förvaltningen arbetar totalt 624 heltidsanställda och 36 deltidsanställda. Uppdelningen av
anställda på verksamheterna ser ut enligt följande:




Socialpsykiatrin
Barn, unga och familjestöd
Vuxen och flykting

ca 200 anställda
ca 210 anställda
ca 250 anställda

Socialförvaltningen har ingen egen HR-funktion utan är knuten till HR-enheten som arbetar
som en konsulttjänst gällande HR-frågor mot socialförvaltningen och sex andra förvaltningar.
Det är HR-enheten som har arbetat fram processer för det systematiska arbetsmiljöarbetet
hos socialnämnden.
2.2.2. Ansvar
I socialnämndens reglemente finns angivet ansvar för personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom det egna verksamhetsområdet. I delegation av arbetsmiljöuppgifter är
det Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy som ligger till grund för socialförvaltningens
arbetsmiljöarbete. Socialnämnden har det övergripande ansvaret för det systematiska
arbetsmiljöarbetet och ska ta hänsyn till hur arbetstagarnas hälsa kan påverkas vid beslut av
nämndens mål och vid eventuella förändringar av nämndens mål. Socialnämnden ansvarar för
att förvaltningen har en tydlig delegation i arbetsmiljöfrågor. I nämndens budgetarbete, i
planeringsarbete och i förändringsarbete ska arbetsmiljöfrågor beaktas.
Arbetsmiljöuppgifterna är sedan delegerade från förvaltningschefen till verksamhetscheferna
och sedan vidare till enhetschefer och föreståndare. Vid beslut som kan ha påverkan på den
sociala, psykiska och fysiska arbetsmiljön ska ovanstående instans i delegationsordningen
informeras. Samtliga led i organisationen ska delta i att organisera, samordna och följa upp
det systematiska arbetsmiljöarbetet. I detta arbete ingår bland annat att säkerhetsställa att
medarbetare inom förvaltningen känner till sitt ansvar och har tillräcklig kompetens inom
arbetsmiljöfrågor. De ska även ta ansvar för att lagar och avtal gällande arbetsmiljö efterlevs
samt att utbildningar inom området utförs. Därtill ska de säkerhetsställa att samverkan
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gällande arbetsmiljöarbetet sker med arbetstagare, skyddsombud och representanter för de
fackliga organisationerna.
Inom socialförvaltningen har det under en längre period under enhetscheferna funnits
föreståndare som har delegerats arbetsmiljöansvaret som chef. Från intervjuer framgår att
föreståndare ses som närmaste chef av medarbetare på enheten. Inom verksamheten nämner
man de tre benen för en chef där föreståndarna endast har två ben: personalansvar, där
arbetsmiljöansvar ingår, och verksamhetsansvar. Det tredje benet ligger på enhetschefen och
är ansvaret för budget/ekonomi.
Socialnämnden är i en pågående process att avskaffa föreståndartjänsten. Det beskrivs under
intervjuer vara en ny tjänst som ska ha det administrativa ansvaret som föreståndaren tidigare
har haft, men utan chefsansvar. Det har istället införts en pilottjänst på ett av socialpsykiatrins
boenden i syfte att avlasta enhetschefen administrativt. Det uppges att pilottjänsten utvärderas
löpande, för att svara på vilka olika arbetsuppgifter som medarbetare utifrån intresse och
kunskap kan ansvara för, vilka delar en samordnare behöver ta ansvar för och vilka delar
enhetschefer behöver hjälp med för att klara sitt uppdrag.
I intervjuer uppges att verksamheten inte har blivit informerad om att föreståndartjänsterna
planeras att avskaffas. Denna bild ifrågasätts dock under faktagranskning, där det framvisas
månadsbrev med information som skickats ut till medarbetarna, både i april och september
2019. Likväl är en del medarbetares och fackligas uppfattning att beslut i vissa avseenden tas
uppifrån och därefter informeras verksamheten om de förändringar som ska införas.
Upplevelsen är att förändringar som kan påverka arbetsmiljön därmed inte alltid förankras hos
medarbetare och deras åsikter tas då inte heller i beaktande vid beslut, vilket leder till att
medarbetare känner liten förmåga att påverka arbetsmiljön.
2.3. Vård- och omsorgsnämnden
2.3.1. Organisation
Vård- och omsorgsnämnden har till huvudfokus att se till individens behov av stöd, service och
omvårdnad. Nämnden ansvarar för omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Nämnden har två målgrupper: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Nämndens förvaltning är stor till antal medarbetare och budget. I förvaltningen arbetar 2544
medarbetare och för 2019 års budget finns en driftram på 1 980 mkr för nämnden. Under
sommaren 2018 har ny förvaltningsdirektör tillträtt för vård- och omsorgsförvaltningen.
Ledningsgruppen i förvaltningen innefattar direktören, fyra verksamhetschefer,
myndighetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetschef, HR-chef samt
ekonomichef.
Verksamheter som innefattar majoriteten av medarbetare i förvaltningen är:





Hemvård, rehab och service
Särskilt boende
Boende LSS
Stöd och aktivering, funktionsnedsättning

ca 950 anställda
ca 760 anställda
ca 430 anställda
ca 310 anställda

Under verksamhetscheferna verkar enhetschefer. Det är vanligt förekommande att en
enhetschef har ansvar för omkring femtio tillsvidareanställda, samt ytterligare månads- och
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timvikarier.2 Som en del i arbetsmiljömålet gällande 30 medarbetare per chef följer nämnden
upp antalet medarbetare per chef i förvaltningens verksamheter. Statistiken nedan är från juni
2019.

Verksamhetsområde
Boende LSS
Hemvård, rehabilitering
och service för seniorer
Stöd och aktivering
Särskilt boende för äldre
Myndighetsfunktion

Antal
medarbetare
452
1002

Antal chefer
16
25

Genomsnitt
medarbetare/chef
28
40

320
813
58

11
17
3

29
47
19

Det två verksamhetsområden som överstiger arbetsmiljömålet: hemvården och särskilt
boende för äldre. Det finns inga nämndsövergripande strategier för att arbeta med
arbetsmiljömålet inom dessa verksamheter. Det framkommer dock i faktagranskning att
förvaltningen har som en del i verksamhetsplanen 2019 att titta på chefens uppdrag, där
arbetsmiljömålet är en del.
Vård- och omsorgsförvaltningen har en egen HR-chef och åtta HR-konsulter samt ett
administrativt stöd. Uppdraget är att leda det förvaltningsspecifika arbetet med
arbetsmiljöarbete. Områden som täcks är stöttning och rådgivning till chefer i individärende,
omplaceringsfrågor och arbetsrättsliga frågor.
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden högst
personalomsättning för 2019 i Lunds kommun. Nämnden redovisar även den högsta
sjukfrånvaron i kommunen, som den 31 maj 2019 uppgår till 9,7 procent. För nämnden visar
statistik att en stor del av sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro (91 eller fler sjukdagar).
2.3.2. Ansvar
För vård och omsorgsnämnden finns delegation av arbetsmiljöuppgifter från 2009.
Delegationsuppgifter tas enligt ledet; nämndens ansvar, förvaltningschef ansvar,
verksamhets/myndighetschef ansvar, enhetschef eller motsvarandes ansvar och
arbetstagarens ansvar. För respektive led framgår vilka arbetsmiljöuppgifter som ska följas.
För ledet verksamhetschef och myndighetschef finns förutom specifika arbetsmiljöuppgifter
även ett ansvar som arbetsgivare för direkt underställt led som i detta fall är enhetschefer.
Delegationen lyfter precis som arbetsmiljöpolicyn även arbetstagares ansvar. Ansvar för
medarbetare är bland annat att följa skyddsföreskrifter, att rapportera fysiska/psykiska risker i
arbetsmiljön till arbetsledaren och att arbeta aktivt för en god arbetsmiljö.
Vi har tagit del av nämndens delegationsplan som sammanfattningsvis utgör tre olika
områden3. Av delegationsplanen framgår arbetsrättsliga delegater under allmänna
bestämmelser. Det kan röra beslut om avstängning samt omplaceringsärende av personal,
lönesättning vid enskilt löneavtal eller beslut om förbud mot bisyssla.
Av intervju framkommer att ansvarsfördelningen för arbetsmiljöarbetet upplevs som tydlig.
Som del i anställningen skriver berörd på avtal, där arbetsmiljöansvaret för tjänsten ingår.
2

Ca hälften av enhetscheferna inom särskilt boende för äldre ansvarar för 50 medarbetare och ca en
tredjedel av enhetscheferna inom Hemvård, rehabilitering och service för seniorer ansvarar för 50
medarbetare. Ingen enhetschef inom Boende LSS, Stöd och aktivering eller myndighetsfunktionen
ansvarar för 50 medarbetare.
3 Kommunalrättslig delegering, medicinskrättslig delegering samt arbetsmiljörättslig delegering.
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Utifrån samverkan framkommer information att beslut delvis fattas på felaktiga nivåer, vilket
upplevs vara problematiskt. Det uppfattas från fackligt håll att vissa chefer och arbetsledare
saknar kunskap och information om riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet.
Det framkommer vidare av intervju att det saknas dialog mellan verksamhetschefer och
enhetschefer gällande arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Relevant arbetsmiljöstatistik når inte
enhetschefsledet, detta gäller bland annat tillbud och skadeanmälningar.
2.4. Renhållningsstyrelsen
2.4.1. Organisation
Renhållningsstyrelsen ansvarar för kommunens avfallshantering, med målet att effektivisera
återvinning och källsortering för att kunna spara resurser och förbättra miljön. I ansvaret ingår
även insamling av hushållsavfall, gångbanerenhållning, gaturenhållning och insamling av
avfall från kunder. Uppdraget är lagstyrt enligt miljöbalkens 15:e kapitel.
Förvaltningen leds av en förvaltningsdirektör som nyligen har tillträtt sin tjänst. Under juni september 2019 har det funnits en tillförordnad förvaltningsdirektör. Det framgår av intervjuer
att den tillförordnade förvaltningsdirektören inte har genomgått den kommungemensamma
arbetsmiljöutbildningen under de senaste sex åren.
Under förvaltningsdirektören finns det ett led med en driftchef som leder de olika enheterna
med driftledare. I det andra ledet finns det en chef över ekonomi och kundtjänst. I förvaltningen
finns det totalt 119 anställda med ungefär 10-20 anställda per enhet. Renhållningsverket har
ingen HR-funktion och inte heller något stöd från HR-enheten. Det finns en representant,
driftchefen, som sitter med i HR-rådet, som ej heller har genomgått kommungemensam
arbetsmiljöutbildning.
I verksamhetsplan för 2019 beskriver nämnden att renhållningsverket ska vara en attraktiv
arbetsplats och sträva efter en god arbetsmiljö. Utvecklingsmålen för detta är att
sjukfrånvaro ska vara lägre än 5 procent, vid rekrytering ska jämnare könsfördelning och
mångfald beaktas samt att tre praktikplatser ska finnas.
2.4.2. Ansvar
I renhållningsstyrelsens arbetsmiljörutiner framgår att renhållningsstyrelsen har det
övergripande arbetsmiljöansvaret. Deras uppgift är att organisera och planera
arbetsmiljöarbetet samt utföra kontroller av arbetsmiljön i verksamheten. Det ingår också i
deras ansvar att se till att det finns tillräckliga resurser för arbetsmiljöfrågor inom
organisationen.
Inom renhållningsverket är arbetsmiljöansvaret delegerat från renhållningsstyrelsen till
renhållningsdirektören och sedan till avdelningschef. Därefter delegeras ansvar och uppgifter
till driftledare och medarbetare.
Renhållningsdirektören tilldelar ansvar, skyldigheter och befogenheter för arbetsmiljöarbetet.
Denne ansvarar även för att arbetsmiljöarbetet dokumenteras och följs upp. Till exempel att
det förs en årlig sammanställning av sjukfrånvaro, tillbud och olyckor. Direktören kontrollerar
även att underordnade har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetsmiljöarbetet.
Avdelningschef ansvarar för att ovanstående införlivas på den enskilda arbetsplatsen. Detta
görs genom riskbedömningar, uppföljning av frånvarostatistik och tillbud och följa upp
genomförda åtgärder enligt handlingsplaner. Driftledare ansvarar för att åtgärda de brister som
finns inom arbetsmiljö och minimera risker för skador och ohälsa.
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Inom samtliga delegationsområden ska ovanstående delegat kontrollera att understående
delegat har den kompetens som krävs för arbetsmiljöarbetet. De ska se till att det finns
utbildningar för kompetensen inom arbetsmiljöfrågor. De ska även bevaka och utreda
rehabiliteringsbehov och genomföra medarbetarsamtal en gång om året. Därtill ska de
återkoppla till ovanstående instans om det saknas befogenheter för att genomföra
förändringar.
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3. Styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet
I detta avsnitt redogörs inledningsvis för den kommunövergripande styrningen och
uppföljningen av arbetsmiljöarbetet inklusive framtagna rutiner och former för
arbetsmiljöarbetet. Därefter redogörs för motsvarande inom de tre granskade
nämndernas/styrelsen.
3.1. Kommunövergripande
3.1.1. Arbetsmiljömål
Till arbetsmiljöpolicyn antagen av kommunfullmäktige (se avsnitt 1.4.1) finns kopplat fyra
arbetsmiljömål för 2018–2020, som beslutades av kommunstyrelsen 2018. Målen är
kommunövergripande och ska ses över var tredje år. Målen är följande:
Frisknärvaron ska öka årligen

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 10
procent årligen under perioden 2018 – 2020

Antal chefer med färre än 30 medarbetare ska
öka

Den totala personalomsättningen ska minska
med en procentenhet årligen under perioden
2018 - 2020

3.1.2. Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Kommunen hanterar det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som en ständigt pågående
process innefattande samtliga förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, det vill säga
fysiskt, organisatoriskt och socialt. Arbetsmiljöprocessen ska också verka för att utveckla
kreativitet, produktivitet och personlig utveckling. För processen har fyra steg upprättats enligt
följande.
Undersökning
av frisk- och
riskfaktorer

Riskbedömning

Handlingsplan
och åtgärder

Uppföljning och
kontroll

Enligt föreskrifterna om SAM (AFS 2001:1) 11§ ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas
upp en gång årligen, uppföljningen ska också dokumenteras skriftligen. För kommunen har
HR-avdelningen tagit fram en rutin för uppföljning av SAM. Uppföljningen av SAM genomförs
i ett IT-ledningssystem (Stratsys), där en enkät ska besvaras gemensamt med närmaste chef,
skyddsombud samt en till två medarbetare. Enkätsvaren ger en lägesrapport om hur samtliga
kommunala enheter ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska behandlas
både i samverkansgrupper på verksamhetsnivå och på förvaltningsnivå.
Resultatet ska behandlas av HR-funktioner på förvaltningsnivå som ska sammanställa,
analysera och dokumentera svaren. Eventuella åtgärder som avser förbättra SAM ska
innefattas i en handlingsplan med ansvarspunkter. Förvaltningens handlingsplan ska
återkopplas på samverkansnivå och på arbetsplatsträffar. Därefter ska HR-strategiska
enheten sammanställa kommunövergripande resultat och upprätta en kommungemensam
handlingsplan. Kommunövergripande handlingsplan ska behandlas tillsammans med centrala
samverkansgruppen, kommunstyrelsen arbetsgivarutskott samt kommunstyrelsen.
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Som en del i granskningen har vi tagit del av den översiktliga uppföljningen av SAM 2018.
Sammanlagt är det 21 frågor som samtliga verksamheter har fått besvara. Vid genomgång av
kommunens uppföljning 2018 finns områden som anses fungera bra men också de som anses
fungera mindre bra. Vid frågan huruvida ”arbetsmiljöpolicyn är känd på arbetsplatsen” är det
60 procent som svarat nej eller delvis. Det framkommer också att samtliga arbetsplatser inte
har kännedom om hur tillbud rapporteras i LISA, där 42 procent besvarat delvis eller nej på
frågan. Av uppföljningen ser vi att företagshälsovården används i det systematiska arbetet på
arbetsplatser, då 92 procent uppger ja vid frågan om företagshälsovård eller motsvarande
används när hjälp behövs.
Det framgår av intervju att det i senast genomförda SAM-uppföljning, i oktober 2019, saknades
27 svar vid stängningen av enkäten. Detta innebär att 27 av kommunens enheter inte lämnade
in svar kring deras systematiska arbetsmiljöarbete. Detta är något bättre än 2018, då det var
35 enheter som inte lämnat in.
3.1.3. Kommunstyrelsens uppföljning
Kommunstyrelsens uppföljning av arbetsmiljöarbetet har de senaste åren varit mindre än
tidigare. Det har inte genomförts en kommunövergripande personalenkät sedan 2016 och det
har inte tagits fram en personalredovisning sedan 2017. Anledningen till detta uppges vara
införandet av ett nytt IT-system inom HR. 2018 gjordes istället en kommunövergripande
kulturmätning, i syfte att spegla medarbetarnas upplevelse av Lunds kommun.
För att stärka kommunstyrelsens uppsikt finns planer om ett gemensamt reglemente.
Bakgrunden är att det i en översyn genomförd i oktober 2019 har identifierats att nämndernas
ansvar för arbetsgivarfrågor beskrivs olika i dagsläget. Detta medför att kommunen inte
uppfattas som en arbetsgivare och kommunstyrelsens ansvar för övergripande
arbetsgivarfrågor inte är tydligt. För att förtydliga kommunstyrelsens arbetsgivaransvar föreslår
kommunkontoret att kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet för hela den kommunala
organisationen. Det nya reglementet ska skickas ut på remiss, vilket innebär att inga beslut
ännu finns tagna.
Det uppges i intervju med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören att det är
välkänt att renhållningsstyrelsen har verkat som en fristående verksamhet och att uppsikten
över denna behöver förstärkas. Det framkommer att detta förväntas ske i och med den process
som initierats för en starkare koncernledning.
3.1.4. Enkätsvar: arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
I genomförd enkät ställdes övergripande frågor kring arbetsmiljöfrågor samt den fysiska
arbetsmiljön. Bland annat framgår att 17 procent av de svarande från renhållningsverket inte
alls upplever att arbetsmiljöfrågor tas på allvar på deras arbetsplats, medan siffran är något
lägre vad gäller socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Sammanlagt är det
dock en betydande andel av de svarande som inte alls eller endast till viss del upplever att
arbetsmiljöfrågor tas på allvar: över hälften av de svarande från renhållningsverket, 41 procent
från socialförvaltningen och 38 procent från vård- och omsorgsförvaltningen.
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Jag upplever att arbetsmiljöfrågor tas på allvar på
min arbetsplats
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Vård- och omsorgsnämnden

3.1.5. Former för arbetsmiljöarbetet
Inom kommunen finns det en del gemensamma aktiviteter och riktlinjer kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet, vilka presenteras nedan.
APT
Arbetsplatsträffar är till för att skapa en dialog för samverkan. Medarbetare ska få möjlighet att
få inflytande i frågor som berör arbetsplatsen. Enligt samverkansavtal ska det genomföras
minst nio APT-möten om året. I samverkansavtalet framgår att minnesanteckningar ska föras
på samtliga arbetsplatsträffar. Dagordningen för APT-träffar ska finnas tillgänglig minst sju
dagar innan mötet. Det är framförallt arbetsplatsträffar tillsammans med medarbetarsamtal
som sätter fokus på medarbetarens möjlighet till påverkan och samverkan. I genomförd enkät
ställdes nedanstående fråga kring arbetsplatsträffar.

Jag upplever att våra arbetsplatsträffar är
utvecklande och sker i dialog
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Instämmer heIt

Instämmer till stor Instämmer till viss del Instämmer inte alls
del

Renhållningsstyrelsen

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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I diagrammet framgår att 73 procent av de svarande från renhållningsverket, 51 procent från
socialförvaltningen och 43 procent från VOO upplever att arbetsplatsträffarna endast till viss
del eller inte alls är utvecklande eller sker i dialog.
Medarbetarsamtal
Årligen ska medarbetarsamtal genomföras mellan chef och medarbetare. För detta samtal
finns en kommuncentral mall som inkluderar mål och uppdrag, lärande och utveckling,
relationer och bemötande, arbetsmiljö samt hälsa. Frågor för arbetsmiljö och hälsa hanterar
trivsel på arbetsplatsen, den sociala arbetsmiljön och den organisatoriska arbetsmiljön. Utifrån
samtalet ska en individuell utvecklingsplan tas fram tillsammans med medarbetare och chef.
Skyddsrond och skyddsombud
Varje enhet ska ha ett skyddsombud som företräder personal i arbetsmiljöfrågor.
Skyddsronder ska genomföras årligen tillsammans med skyddsombud eller
huvudskyddsombud. Det finns inte full teckning av skyddsombud på granskade enheter.
Samverkan
Samverkan reglerar dialogen mellan fackliga organisationer och kommunen som arbetsgivare.
Det finns en central samverkansgrupp som har uppgiften att driva frågor om planering,
samordning och uppföljning av kommunens övergripande arbetsmiljöarbete. Det finns även
samverkansgrupper på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå, som ska arbeta för att
medarbetarens inflytande om arbetsmiljö och hälsa blir en del av det dagliga arbetet.
Arbetsmiljöutbildning
För kommunen finns arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Utbildningen
sträcker sig över tre dagar och genomförs vid fyra tillfällen årligen. Chefer och skyddsombud
ska vart femte år genomföra en sådan utbildning.
Rehabiliteringsprocess
Det finns för kommunen en upprättad rehabiliteringsprocess som uppdaterades efter
lagändring 2018. Chefer har ett rehabiliteringsansvar för sina medarbetare, där processen är
ett verktyg för rehabiliteringsplaneringen.
Rutiner kring hot och våld
Det finns ingen kommunövergripande rutin kring hot och våld, men kommungemensamt finns
en övergripande beskrivning av att varje förvaltning ansvarar för att hantera hot och våld och
utreda detta. Vidare finns kommungemensam hänvisning till Arbetstmiljöverkets stödmaterial
för hur man arbetar med hot och våld. Några förvaltningar uppges ha tagit fram lokala rutiner
för arbetet. I den kommuncentrala informationen framgår att vid alla arbetsplatser där det finns
risk för hot och våld har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga dessa risker. Arbetsgivaren
ska utreda risker och vidta de åtgärder som behövs, ha goda säkerhetsrutiner samt informera
utbilda medarbetare om riskerna i arbetet. De arbetstagare som utsätts för hot eller våld ska
snabbt få hjälp och stöd. Alla tillbud och händelser som rör våld eller hot ska dokumenteras
och utredas.
I den enkät som genomförts inom ramen för granskningen är det ca 30 procent av de svarande
som anger att deras arbetsplats endast till viss del eller inte alls arbetar aktivt med att undvika
hot och våld. I diagrammet nedan framgår fördelningen per förvaltning, där renhållningsverket
sticker ut med 40 procent av de svarande som anser att de endast arbetar till viss del eller inte
alls med att aktiv undvika hot och våld.
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På min arbetsplats arbetar vi aktivt för
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Anmälningar av tillbud och arbetsskador
För respektive nämnd ska arbetsskador och tillbud anmälas i verksamhetssystemet LISA. Ett
tillbud definieras som en situation/oönskad händelse som kunde lett till ohälsa eller olycksfall.
Tillbuden kan förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, då statistik och risker kan
kartläggas. Vad gäller arbetsskador ska dessa alltid registreras. Den anställda ska informera
sin chef, tillsammans ska en anmälan fyllas i. Skyddsombud ska ta del av samt underteckna
anmälan.
Genomgående för samtliga förvaltningar framförs av de intervjuade att det görs förhållandevis
få anmälningar om tillbud och skador. Från intervjuer framgår att en möjlig förklaring är att
LISA är ett krångligt system och att det kan leda till att många anmälningar uteblir. Vi kan
emellertid se att nämnderna och renhållningsstyrelsen för statistik på skador och tillbud.
I genomförd enkät svarar ca 90 procent, fördelade jämnt över nämnderna, att de vet hur de
anmäler tillbud och arbetsskador.
Rutiner kring diskriminering och kränkande särbehandling
Det finns för 2018 en upprättad rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier
på arbetsplatsen. Rutinen beskriver medarbetarens och chefens ansvar. Till rutinen finns
uppsatta instruktioner hur medarbetare och chefer ska agera vid kränkande särbehandling.
Det framkommer även att ansvariga ska informera om och diskutera rutinen på arbetsplatsen.
I genomförd enkät är det 29 procent av de svarande från renhållningsstyrelsen som inte
upplever att deras arbetsplats är fri från diskriminering och kränkande särbehandling. 17
procent från VOO, 11 procent från socialnämnden och 25 procent från renhållningsstyrelsen
upplever att deras arbetsplats endast till viss del är fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. Därtill bör nämnas att runt 30 procent av samtliga nämnders svarande anger
att de inte vet hur de anmäler kränkande särbehandling.
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3.2. Socialnämnden
3.2.1. Rutiner
Socialförvaltningen har en skriftlig rutin framtagen av HR-enheten för hur de ska arbeta med
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där beskrivs vilka lagar och dokument som reglerar
arbetsmiljön. Ansvarsfördelning, uppgiftsfördelning samt målen för arbetsmiljön inom
socialförvaltningen. Målen beskrivs enligt följande:
Medarbetare ska ha en säker och stimulerade arbetsmiljö med möjlighet till utveckling,
inflytande och påverkan av den egna arbetssituationen. En kontinuerlig personlig och
professionell utveckling för förvaltningens medarbetare och utförandet av en kvalitativ
verksamhet är beroende av, och utgör samtidigt en främjande kraft för, en arbetsmiljö som kan
leva upp till målsättningen ovan.
Rutindokumentet beskriver även när under året olika insatser för arbetsmiljön ska utföras. Det
beskrivs hur ofta insatser ska göras samt vem som är ansvarig för utförandet. Detta illustreras
också i ett årshjul. I dessa uppgifter ingår bland annat medarbetarsamtal, APT,
undersökning/riskbedömning, kartläggning av sjuk- och friskfaktorer, skyddsronder och
enkätundersökning.
I intervju framgår att respektive verksamhet sätter sina egna arbetsmiljömål utifrån de
fokusområden och faktorer de identifierar som mest relevanta.
Uppföljning
Från intervjuer framgår att SAM-enkäten är det centrala verktyget för uppföljningar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av den ska ge en överblick över var åtgärder för
arbetsmiljön kan behövas.
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3.2.2. Former för arbetsmiljöarbetet
Pulsen
Socialförvaltningen har i samband med en granskning av arbetsmiljöverket infört pulsenkäter,
som är en avstämning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Varje medarbetare svarar en gång i månaden med alternativen grön, gul eller röd på frågor om
bland annat arbetsglädje, arbetsbelastning, stöd och återkoppling från chefen samt kunskap om
krav för att utföra arbetet. Utifrån svaren på dessa frågor förs sedan ett samtal med
föreståndare/enhetschef om hur man kan förändra och påverka arbetsmiljön.
Ensamarbete och larmbrist
Det framkommer i intervjuer att ensamarbete inträffar inom vissa verksamheter på grund av
personalbrist. Vid plötslig sjukfrånvaro ökar risken för ensamarbete då det är svårt att hitta
vikarier. Personal känner sig obekväma med att gå till arbetet på grund av risken för
ensamarbete, vilket i sin tur också kan leda till att personal sjukanmäler sig för att undvika att
arbeta ensamma. Detta har påtalats som en brist i arbetsmiljön för den närmaste ledningen
men problemen kvarstår.
Användningen av larm är enligt intervjuade inte heller tillräcklig. Anledningen till detta uppges
delvis vara på grund av slarv från personalens sida, men också på grund av att det finns för få
larm på arbetsplatsen. Vid faktagranskning framkommer att inventering av larm har genomförts
och att det bör finnas tillräckligt med larm. Uppgifterna från intervjuad personal och ledning
skiljer sig därmed åt.
Risk och handlingsplaner
Det finns en framtagen rutin för hur det är tänkt att riskbedömningar ska göras och hur det ska
tas fram handlingsplaner. Några intervjupersoner beskriver dock att riskbedömningar sällan
görs innan förändringar och nya beslut, utan görs när beslut om förändring redan är fattade.
Denna bild ifrågasätts av ledningen, som visar fram flera exempel på riskbedömningar innan
organisationsförändringar.
Skyddsombud och samverkan
Inom socialförvaltningen saknas skyddsombud på en del arbetsplatser och det finns ingen
sammanställning av vilka skyddsombud som finns. Det framgår i några intervjuer en
upplevelse av att det saknas initiativ för att rekrytera nya skyddsombud, men från ledningens
sida är upplevelsen att det saknas intresse trots initiativ.
3.2.3. Enkätsvar
Av de 320 svarande från socialförvaltningen har 97 individer även fyllt i fritextsvar. Utifrån
kommentarerna i fritexten framgår att många upplever problem med att arbeta i öppet
kontorslandskap. Det upplevs som stressfyllt med mycket ljud samt att det är lyhört, vilket är
ett problem ur sekretessynpunkt. Enligt fritextsvaren upplever många koncentrationssvårigheter och att de inte får utrymme för återhämtning och eftertanke. Arbetsmiljön beskrivs
även som problematisk utifrån att temperaturen skiftar med vädret, vilket innebär att det
antingen är väldigt kallt eller väldigt varmt. Besöksrummen upplevs som trånga och det saknas
besöksrum som är anpassade för barn.
Vidare framgår det även att en del upplever att det saknas gemenskap i arbetsgrupperna och
att det förekommer favorisering och särbehandling. En del framhåller även att det är stor
omsättning av personal, vilket har bidragit till att de få som är erfarna får ta stort ansvar medan
majoriteten är nya och osäkra. En del upplever vidare att åsikter som framförs vid
arbetsplatsmötena inte tas på allvar, då det sällan sker förändringar.
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3.3. Vård- och omsorgsnämnden
3.3.1. Rutiner
Av intervjuer med ledningen för nämnden framkommer att arbetsgivar- och arbetsmiljöpolicyn
samt de fyra arbetsmiljömål som adresserats av fullmäktige, är de centrala styrdokument som
nämnden använder sig av i sitt arbete med arbetsmiljön. Nämnden har därtill brutit ner de
övergripande styrdokumenten till egna rutiner och riktlinjer, där utvalda redovisas i nedan
avsnitt.
Det framkommer i intervju att vård- och omsorgsförvaltningen har en bred verksamhet där
arbetsmiljöproblematiken yttrar sig på olika sätt, vilket skapar olika förutsättningar för varje
verksamhet. Dessa skillnader i arbetssätt skapar också olika behov av rutiner och
förhållningssätt för att skapa en god arbetsmiljö.
För vård- och omsorgsnämndens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar
nämnden enligt kommunövergripande rutin för SAM.
3.3.2. Former för arbetsmiljöarbetet
Skyddsrond, organisatorisk och social arbetsmiljö samt fysisk skyddsrond
För att nämnden ska kontrollera och följa upp arbetsmiljön i förvaltningen skickas en OSAenkät4 till samtliga medarbetare i förvaltningen. Enkäten skickas ut en gång om året och
genomförs på hösten. Vi har tagit del av nämndens resultat av OSA-enkäten för 2018.
Sammanlagt var det 1371 respondenter. De områden som täcks av enkäten är:
arbetsbelastning, arbetstid, mål och uppdrag samt kränkande särbehandling och trakasserier.
Resultatet visar områden som fungerar bra respektive mindre bra, vilket ger en riktning kring
förvaltningens förbättringsåtgärder gällande arbetsmiljön.
Det finns en rutin för skyddsrond, i vilken framkommer att arbetsplatsen kan välja mellan tre
checklistor och att resultatet ska sammanfattas i blankett för riskbedömning och handlingsplan.
I skyddsronden ska skyddsombud vara delaktiga. Det finns sammanlagt 99 skyddsombud i
förvaltningen och det finns enheter som saknar skyddsombud. Vid dessa enheter finns
möjlighet för huvudskyddsombud att medverka vid skyddsrond.
Arbetsmiljöverket genomförde inspektion på fyra enheter i oktober. Framkommen brist enligt
rapporten var att skyddsronderna i vissa fall saknade skriftliga riskbedömningar. Vid de fall
riskbedömningar fanns saknades handlingar för åtgärder och kontroll.
Rutin kring hot och våld
Vi har tagit del av vård- och omsorgsförvaltningens rutin gällande hot och våld. För hot och
våld ska chefer upprätta en lokal skriftlig rutin för sin verksamhet. Rutinen ska vara känd för
medarbetarna. Rutinen ska innefatta åtgärder vid en akut situation, chefens ansvar vid allvarlig
hot- och våldssituation och viktiga uppgifter så som uppdaterade anhöriglistor, telefonnummer
till väktare, polis med flera.
Riskbedömning av arbetsmiljön kring brukare
Då en stor del av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet bedrivs i medborgares
hemmiljö finns upprättad riskbedömning av arbetsmiljön ute hos brukare. Bedömningen ska
genomföras inom en vecka efter att insatser har påbörjats hos den enskilde. Uppföljning ska
göras var sjätte månad eller vid större förändringar av insats. Riskbedömningen görs enligt
skala låg – hög risk där enhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplan därefter.
4

OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö.
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Handlingsplanen kan exempelvis innehålla moment som lämpligt antal anställda per
brukarbesök eller åtagande vid besök hos brukare.
Av intervjuer framkommer uppgifter kring att övergripande rutiner och riktlinjer gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet inte alltid efterlevs på enheterna.
Prioriteringsordning
För att undvika risk för överbelastning för personal i förvaltningen har prioriteringsordningar för
varje yrkeskategori upprättats. Dessa ska användas om tillgänglig tid inte räcker till för att
genomföra samtliga arbetsuppgifter. Prioriteringar görs genom en tabell med sifferskala där 1
är stark prioritet och 4 är låg prioritet.
Samverkan
Vi har i granskningen tagit del av samverkansavtal upprättat mellan förvaltningen och fackliga
representanter i förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Syftet med samverkansavtalet är
att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och information, underlätta samverkan mellan
parter, lyfta arbetsmiljöfrågor och bidra till att utveckla verksamheten. Samverkansgruppen
träffas nio gånger om året.
3.3.3. Enkätsvar
Av de 1815 som svarade på enkäten fyllde totalt 256 svarande i fritextsvar, varav de flesta
arbetar på särskilt boende eller med hemvård, rehab och service. Majoriteten av fritextsvaren
riktar kritik mot arbetsmiljön: såväl chefer som medarbetare upplever arbetsbelastningen som
alldeles för hög. Avsaknad av tillräckliga personella resurser leder till att en upplevelse av
svårigheter att följa planeringen och att det är pressade scheman. Det har även lett till att
personal blir inbeordrad, vilket några av de svarande upplever som problematiskt för deras
privatliv samt att de får arbeta för långa pass och arbetar till stor del ensamma på kvällarna,
vilket upplevs som obehagligt.
Det förekommer kommentarer om att det pågår kränkande särbehandling på arbetsplatser och
att kvinnor får sämre löneförhöjning än män. Samtidigt som medarbetare upplever orimliga
krav från chefer och ledningen och att de inte blir lyssnade på så flaggar chefer för att de har
för många medarbetare under sig och att de inte kan räcka till åt alla. Vidare så upplevs även
den fysiska arbetsmiljön som problematisk, då det råder problem med temperaturen i vissa
lokaler samt att det är dålig luft och högljutt, vilket stör arbetsron.
3.4. Renhållningsstyrelsen
3.4.1. Rutiner
Renhållningsverket är certifierade enligt OHSAS 18001, vilket är ett ledningssystem för
arbetsmiljö som ska hantera arbetsmiljörisker och förbättra arbetsmiljön. Certifieringen är tänkt
att leda till stöttning i metodiken och uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.
Renhållningsverket har även ett ledningssystem enligt kraven på ISO 14001, ISO 9001 samt
ISO 45001. Där ingår olika former för att arbeta med arbetsmiljön, såsom skyddsronder,
samverkan och riskhantering. Från dessa dokument framgår att det finns rutiner för kontroll
och hantering av den fysiska arbetsmiljön, i intervjuer uppges att den struktur som beskrivs i
dessa dokument inte alltid följs i sin helhet.
I ISO-rutin (LR 21 riskhantering) anges att det årligen ska utföras skyddsronder, risklistor och
medarbetarsamtal inom renhållningsverkets olika verksamhetsområden. Vid behov eller vid
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inträffande av olycka eller tillbud ska det utföras en utredning med efterföljande åtgärder. Vid
skyddsronder och utredningar ska verkställandet dokumenteras. Det ska även i det dagliga
arbetet göras en tillsyn där brister och tillbud åtgärdas eller rapporteras.
Mål för arbetsmiljöarbetet
Målsättningar för 2019 är att sträva efter en god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska vara lägre än
5 procent och vid rekrytering ska jämnare könsfördelning och mångfald beaktas.
I SAM-enkät genomförd 2018 framgick att en stor del av personalen inte har kunskap om hur
man rapporterar skador och tillbud i LISA. Utifrån svaren i SAM-enkäten har det tagits fram ett
mål för arbetsmiljön som är att öka tillbudsrapporteringen. Därför har det tagits fram en
handlingsplan som innebär att de ska informera om detta på APT-möten.
3.4.2. Former för arbetsmiljöarbetet
På renhållningsverket genomförs skyddsronder minst två gånger om året per enhet. Under
dessa skyddsronder är syftet att finna aktuella brister eller risker med arbetsmiljön. Det framgår
från intervjuer att skyddsronder genomförs men att åtgärder från dessa skyddsronder uteblir.
Ett exempel på detta är ett vibrerande ventilationsaggregat som har dokumenterats i ett
skyddsrondsprotokoll i december 2017 men som fortfarande inte har åtgärdats, trots
påtryckningar. Detta ska ha medfört att en medarbetare blivit sjukskriven under en längre
period.
Det framkommer i ISO-rutin att arbetsplatsträffar (APT) och samverkansgrupp ska vara en del
av arbetet med arbetsmiljön. Av intervjuer framgår att APT genomförs en gång i månaden.
Arbetsmiljön är en punkt på dessa möten, men då det till stor del handlar om
informationsmöten finns det inte stort utrymme att diskutera arbetsmiljön.
Av intervjuer med renhållningsverkets chefer framgår att problem i arbetsmiljön åtgärdas
löpande, på daglig basis. Om inte de fysiska hinder som uppkommer kan lösas direkt finns ett
digitalt anmälningssystem som personalen kan använda för att anmäla de avvikelser som de
finner på arbetsplatsen. Detta kan till exempel vara höga trösklar som är i vägen för containrar.
Personalen uppges vara medvetna om hur de ska använda dessa system.
Det medges från både ledningens och personalens sida att det inte alltid görs
tillbudsanmälningar när risker uppstår gällande den fysiska arbetsmiljön. En anledning till detta
kan vara att tillbuden ska anmälas digitalt, och att det är ett svårt IT-system att styra från
telefonen.
3.4.3. Uppfattningar från intervjuer och enkät
Det upplevs att det saknas ett strukturerat sätt att arbeta med frågor kring psykosocial
arbetsmiljö och ibland uppfattas det som att dessa frågor inte tas på allvar. 5 Det har
framkommit att det har gjorts utredningar om den psykosociala arbetsmiljön på
renhållningsverket. Under hösten 2018 begärdes av Vision att den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön skulle undersökas närmare på grund av en oklar organisatorisk och social
belastning i arbetsgruppen Ekonomi och kundtjänst. En riskbedömning gjordes och det
beslutades att en utredning skulle göras som en första åtgärd. Denna utredning bestod av att
en OSA enkät samt ett uppföljande samtal, där företagshälsovården förslog följande åtgärder:

5

I faktagranskning framkommer att arbetet kring organisatorisk och social arbetsmiljö samt
skyddsronder uppmärksammats som områden för åtgärder i renhållningsstyrelsens granskningar inom
ramen för intern kontroll under 2018. Granskarna har dock ej fått information om hur arbetet har fortlöpt.
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Fortsätta med processbeskrivning. Beställningsprocess, ärendehantering, rådgivning. Sätta
tidsramar och mål när detta ska vara klart.
Hjälp med att implementera detta från FHV under våren.
Ändra telefonsystemet. Införa väntetid samt bestämma tid för väntetidsmål.
Ev. hålla i workshops kring hur vi ska implementera processerna i verksamheten.

Det framkommer från intervjuer att det inte har följts upp om åtgärderna har implementerats. I
samband med faktagranskning framvisas handlingsplan kring åtgärderna, denna har dock ej
påvisats tidigare trots flera förfrågningar. Ytterligare en utredning av den psykosociala
arbetsmiljön genomfördes under mars-maj 2019 av företagshälsovården, denna för staben vid
renhållningsverket. Det har inte gjorts uppföljning på denna utredning. Vi har även fått uppgifter
om att medarbetare har blivit ombedda att via företagshälsovården genomgå psykosociala
utredningar när de har uttryckt kritik.
Avseende kränkningar och trakasserier framstår kulturen på arbetsplatsen som att man ska
lösa problemen genom samtal och försöka åtgärda problemen direkt. Det görs sällan
anmälningar kring kränkningar och trakasserier i systemet LISA. Från personalens sida finns
en uppfattning att det inte sker tillräckligt för att åtgärda problem med den psykosociala
arbetsmiljön. Det finns en känsla av att problemen sopas under mattan och att spänningar på
arbetsplatsen kvarstår även efter samtalen. Det meddelas också att återkoppling och
uppföljning av problemen saknas. När frågor om spänningar inom den psykosociala
arbetsmiljön lyfts finns en uppfattning att informationen fastnar hos ledningen och att åtgärder
sedan uteblir. Verksamheten har därmed upplevelsen att de inte får tillräckligt stöd från
ledningen i dessa frågor.
I den enkät som genomförts inom ramen för granskningen återkommer och bekräftas många
av ovanstående uppfattningar. Renhållningsverket är den av de tre förvaltningar där störst
andel svarande upplever att arbetsmiljöfrågor inte tas på allvar, då 54 procent av de svarande
har svarat instämmer inte alls/instämmer till viss del på påståendet. De svarande från
renhållningsverket utgör även den största andelen av de som ställer sig negativa till påståendet
att deras arbetsplats arbetar aktivt för att undvika hot och våld samt att de upplever att deras
arbetsplats inte är fri från diskriminering och kränkande särbehandling till högre grad än övriga
förvaltningar som svarat på enkäten.
Renhållningsverket uppvisar ett positivt resultat i fråga om hur stor andel som vet vem deras
skyddsombud är i jämförelse med de andra förvaltningarna, men 31 procent av de svarande
vet inte hur de anmäler kränkande särbehandling. Den största andelen svarande från
renhållningsverket ställer sig negativa till huruvida de upplever att arbetsplatsträffarna är
utvecklande och sker i dialog, då 73 procent har svarat instämmer till viss del/instämmer inte
alls.
Det är totalt 19 av de 55 svaranden som har fyllt i fritextsvar. Samtliga av dessa beskriver en
dålig arbetsmiljö och de flesta riktar kritik mot ledningen och deras avsaknad till lösningar för
problem med arbetsmiljön. Uppfattningen som förmedlas är att det råder en dålig arbetsmiljö
med trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen. De insatser som
görs från ledningen är inte tillräckliga och det framgår att anställda till och med känner en ovilja
från ledningens sida att ta tag i problem med psykosocial arbetsmiljö. Det är till den grad att
det tas upp exempel där personal hotas av ledningen med rehab eller omplacering om de inte
släpper klagomål.
Ledningen upplevs inte ha förståelse för arbetsmiljöfrågor och inte heller ha någon utbildning
inom området. Det upplevs vidare att det råder en tystnadskultur på renhållningsverket, där
ledningen föredrar att sopa problem under mattan.
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3.4.4. Planerade åtgärder framöver
Ny förvaltningsdirektör finns sedan oktober på plats och har påbörjat arbete för att skapa
systematik och strukturer kring arbetsmiljön. Några av de problemområden och planerade
åtgärder som lyfts är:


Gemensamma träffar mellan samtliga skyddsombud och arbetsledningen är
inplanerade under hösten för att förbättra arbets- och kommunikationsformer.



Säkerställa att alla medarbetare rapporterar in tillbud samt arbetsskador i systemet
LISA Idag sker inte inrapportering i tillräcklig utsträckning vilket leder till otillräckligt
underlag för beslut av insatser. Regelbundna påminnelser till medarbetare och chefer
behöver ske om att man ska rapportera tillbud samt varför det är viktigt. Information
ska gå ut via skyddsombud, fackliga representanter samt arbetsgivaren, vilket
beslutades på samverkan i oktober. Uppföljning ska enligt plan ske i december.



Riskbedömningar ska göras och dokumenteras. Förvaltningschefen menar att
renhållningsverket i nuläget brister i dokumentationen och tillgängliggörandet av
dokumentationen. Ett genomgripande arbete är uppstartat inom driften där samtliga
hämtställen kommer att riskbedömas och dokumenteras. Arbetet avses att färdigställas
under november månad.



En översyn av dokumentstrukturen inom verksamheten är påbörjad. Syftet med
översynen är att förbättra tillgängligheten till rutiner och redovisande dokument. Tydlig
kommunikation kring vilken dokumentation som finns var planeras till slutet av
november.



Arbetsgivarens ambition är att avveckla det lokala samverkansavtal som
renhållningsverket har i syfte att tydliggöra regelverket. Målsättningen är att
genomlysningen av samverkansavtalet är genomfört innan årsskiftet. Arbetet är dock
beroende av det centrala arbete som sker kring översyn av det centrala
samverkansavtalet.



Styrelsens delegationsordning fördelar idag arbetsmiljöansvaret till förvaltningen
genom en punkt. Delegationsordningen behöver revideras och förtydligas så att det blir
tydligt vilka delar av arbetsmiljöansvaret som styrelsen ska ha rapportering kring för att
uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Revidering och utveckling av delegationsordning och
fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske under hösten för att träda i kraft senast den
1 januari 2020.



Den arbetsmiljöenkät som kommunen genomför årligen visar att det finns behov av att
förstärka kompetensen kring arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kommer därför att
tillhandahålla arbetsmiljöutbildning till samtliga medarbetare, skyddsombud och chefer
under hösten 2019. Utbildningen ska innehålla såväl generella delar kring systematiken
inom arbetsmiljöområdet samt verksamhetsinriktade delar inom renhållningsverkets
verksamhetsområde.



Inom verksamheten finns det olika syn på beteendet på arbetsplatsen. Det finns också
i vissa delar olika uppfattning om vad som är tillåtet och icke tillåtet. Även den interna
kommunikationen har förbättringspotential. För att förbättra kulturen och skapa en ökad
transparens har ledningen skapat en ledningsstruktur med tillhörande
kommunikationsflöden. En del i ledningsstrukturen är regelbundna träffar med samtliga
chefer (månatligen) samt stabspersonal. Temat för oktoberträffen var löneöversynens
ingående parametrar samt samtalsmetodik. Temat för novemberträffen är Hot, våld och
kränkande särbehandling. Inför novemberträffen kommer samtliga rutiner gällande hot,
våld och kränkande särbehandling att revideras och uppdateras.
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4. Strategier för arbetet med att minska ohälsa och behålla
personal
I detta avsnitt redogörs dels för nyckeltal kring sjukfrånvaro och personalomsättning och dels
för kartläggningar, analyser och strategier för att minska ohälsan och möta behovet av en
tillfredsställande kompetensförsörjning.
4.1. Övergripande nyckeltal och arbete kring sjukfrånvaro och personalomsättning
HR-avdelningen har tagit fram statistik över sjukfrånvaro och personalomsättning på
förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå. Personalomsättningen har inte redovisats under
några år, då HR-avdelningens IT-system har genomgått en förändring, men sedan 2018
redovisas även personalomsättning.
I nedanstående tabell kan utläsas att vård- och omsorgsnämndens verksamhet har den högsta
sjukfrånvaron av de nämnder som granskas. Vi ser även att sjukfrånvaron har stigit inom
renhållningsstyrelsen och socialnämnden under perioden januari - maj 2019 jämfört med den
totala sjukfrånvaron 2018, medan den har sjunkit inom vård- och omsorgsnämnden.
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Personalomsättning Personalomsättning
2018
jan-maj 2019 2018
jan-maj 2019
Lunds kommun totalt

7,5%

7,5%

12%

5%

Renhållningsstyrelsen

5,5%

6,8%

7,0%

4,0%

Socialnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden

7,0%

7,2%

15,0%

6,0%

9,8%

9,6%

14,0%

8,0%

Det framkommer av Lunds årsredovisning 2018 att kommunen står inför stora utmaningar när
konkurrensen om arbetskraft tilltar. För att minska rekryteringsbehovet beskrivs att kommunen
behöver nå en mer balanserad personalomsättning. Detta görs främst genom att färre säger
upp sig, att sjukfrånvaron minskar samt se till att fler arbetar heltid och väljer att skjuta upp
pensionen något eller några år.
Nedan redovisas vård- och omsorgsnämndens, socialnämndens samt renhållningsstyrelsens
totala sjukfrånvarotal i jämförelse med övriga nämnder i kommunen. Sjukfrånvaron är mätt
under perioden jan 2019 – maj 2019. Förutom barn- och skolnämndens sjukfrånvarotal är
granskade nämnder och styrelse de tre som uppvisar högst sjukfrånvarotal i kommunen.
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Tabell: sjukfrånvaro för nämnder/styrelser i Lunds kommun jan-maj 2019.

Som en del av den övergripande statistiken har vi tagit del av sjukfrånvaron per antal dagar i
nämnderna och renhållningsstyrelsen. Som figuren nedan visar utgörs en stor del av
sjukfrånvaron av 91 eller flera dagar.

Figur: sjukfrånvaro fördelat på antal dagar.

Det framgår av årsredovisningen för 2018 att företagshälsovården användes av samtliga
nämnder totalt 11 536 timmar, vilket innebär 1,166 timmar per medarbetare. Företagshälsan
registrerar orsaker till besöken. Som nedan figur redovisar gällde mer än hälften av besöken
psykisk ohälsa, för 2017 var denna siffra än högre (63 procent). Kategorin hälsa och
medicinska kontroller, som uppgår till 13 procent, innebär bland annat företagshälsovårdens
arbete med medicinska kontroller för framförallt nattarbete, arbete med vibrationsexponering
och alkohol- och drogtester.

6

Innefattar tillsvidare- och visstidsanställda
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13%
Psykisk ohälsa
Skelett och rörelse

21%
57%
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Övriga diagnoser
Hälsa och medicinska kontroller

Figur: företagshälsovårdens insatser 2018

Rehabplaner
Från och med 1 juli 2018 ingår det i SFB7 att arbetsgivaren ska ta fram en rehabiliteringsplan
efter 30 dagars sjukdom om det förväntas att individen ska vara sjuk mer än 60 dagar. Det
finns en kommunövergripande mall för hur arbetsgivaren ska arbeta med
rehabiliteringsprocessen. I ett första rehabsamtal ingår närmaste chef, fackligt ombud där man
tittar på hälsotillstånd och arbetssituation och om det finns en arbetsrelaterad orsak till
sjukdom. Om det framgår att det finns ett rehabiliteringsbehov som kräver arbetslivsinriktade
åtgärder så ska HR-konsult, företagshälsovården eller annan lämplig aktör vara behjälplig för
att upprätta en rehabiliteringsplan.
Hälsoplanen
Hälsoplanen är ett nytt projekt som syftar till att skapa en kommungemensam strategi för att
minska ohälsan i Lunds kommun. Sjukfrånvaron i Lunds kommun ligger på en tredje plats för
högst sjukfrånvaro i Skåne. I arbetet med hälsoplanen har det tagits in en extern konsult som
ska arbeta fram en plan utifrån en analys av sjukfrånvarons orsakssamband. Det finns sedan
tidigare strategier för långtidsfrånvaro och bibehållandet av frisk personal men
korttidsfrånvaron har inte behandlats tidigare. Projektet är i sin linda, där det inledningsvis görs
workshops under oktober och november månad. Genomförandeplan ska verkställas fram till
årsskiftet och sedan är det utförande.
4.1.1. Socialnämnden
Inom socialnämnden görs övergripande uppföljning av sjukfrånvaro i samband med delårsoch årsrapport. Det finns statistik över sjukfrånvaro, personalomsättning samt
tillbudsanmälningar på olika nivåer i verksamheten, och vid vissa tillfällen, till exempel vid
samverkansträffar, används datan för analys. Det beskrivs från intervjuer att den vanligaste
orsaken till sjukfrånvaro är psykosocial och att man härleder denna analys till rehabsamtal.
Rehabråd
Inom socialförvaltningen har det införts ett samarbete med företagshälsovården och
försäkringskassan, där de tillsammans med samtliga chefer inom socialförvaltningen har ett
forum för diskussion med två årliga möten angående rehabiliteringsprocessen och sjukdom.
Korttidsfrånvaro
Från intervjuer framgår att när en anställd har haft fem tillfällen med korttidsfrånvaro kallas de
på ett möte med enhetschef för att diskutera risker och eventuell handlingsplan för
7
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sjukfrånvaro. I nuläget finns inget system för att ansvariga chefer ska få notiser om
korttidsfrånvaron överstiger fem tillfällen under ett år, utan det är upp till cheferna att bevaka
själva.
Analys av sjukfrånvaro
Det finns ingen övergripande analys för orsaker kring sjukfrånvaro8 samt om den är
arbetsrelaterad eller ej. Från intervjuer framgår att psykosociala faktorer och hård
arbetsbelastning troligtvis hör till de främsta orsakerna till sjukfrånvaro.
4.1.2. Vård- och omsorgsnämnden
I vård- och omsorgsnämnden verksamhetsplan för 2019 redovisas ett verksamhetsmål kopplat
till området god arbetsmiljö och hälsa. Indikator för målet är att den totala sjukfrånvaron inte
ska överstiga 9 procent. Nämndens verksamhetsplan lägger stort fokus på verksamhetens
arbete med kompetensförsörjning och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom det
HR-strategiska arbetet har nämnden redovisat sex fokusområden:




Kompetensförsörjning och rekrytering
Mångfald och inkluderande arbetsgivare
Arbetsmiljö och hälsa





Anställning och arbetstid
Lönebildning
Ledarskap

För fokusområdena ser vi särskilt tre områden som riktas sig mot nämndens arbetsmiljöarbete.
Ett av dessa är målet att minska sjuktalen och fortsätta arbetet med ett hälsoprojekt, vilket
beskrivs nedan.
Av intervju framkommer att nämnden vid sammanträde får information över sjukfrånvarotal vid
dagordningspunkten förvaltningen har ordet. Nämnden tar också del av personalredovisning
vid delårs- och helårsrapport. Utifrån tilldelad statistik kan vi se att nämnden följer upp
sjukfrånvaro på avdelning-/verksamhetsnivå och enhetsnivå. Nämnden bryter i årsanalysen
även ner sjukfrånvaron för olika åldersgrupper och kön. Det finns kartläggning över antal
sjukdagar på förvaltningsnivå och avdelningsnivå.
I intervju framkommer att tillbud enligt LISA har ökat under senare. Skador utan sjukfrånvaro
har visat sig vara en ökande kategori. Ökningen anses delvis bero på att arbetsplatser har
blivit bättre på att rapportera tillbud. För förvaltningen har 2019 sammanlagt 843 tillbud
registrerats mellan perioden januari – augusti. En majoritet av tillbuden är registrerade som; ej
angivet och övriga orsaker. Utifrån intervjuer har det lämnats förslag till HR-avdelningen att ta
bort alternativet övriga orsaker som ett sätt att bättre kategorisera tillbuden. Det finns även
tillagt tillbudsalternativ Kränkande särbehandling. Tillbuden följs upp årligen på
samverkanträffar med fackliga representanter.
Hälsoprojekt
Projektet är en del av kompetensförsörjningsplanen och tillhör strategin förläng arbetslivet i
handlingsplanen. Projektet finansierades av avsatta medel från kommunkontoret för
personalfrämjande aktiviteter9 efter beslut av kommunstyrelsen. Vi har tagit del av delrapport
för hälsoprojektet 2019.
Ett av dessa delprojekt är tidiga signaler, där fem enhetschefer genomgått utbildningar.
Cheferna har också fått tilldelat en teamledare (en erfaren medarbetare). Teamledarna har i
8

Senaste analysen uppges ha gjorts inför 2018. Projektmedel beviljades från kommunstyrelsen, men
på grund av personalomsättning i HR-enheten kunde projektet ej genomföras. Rehabrådet bildades
istället.
9 4 mnkr 2018, 2 mnkr för vardera 2019 och 2020
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uppdrag att avlasta samt hjälpa chefen i det vardagliga arbetet. Uppsättning av enhetschef
och teamledare samt riktade utbildningsinsatser ska kunna möjliggöra för enhetschef att tidigt
fånga medarbetare som riskerar ohälsa och stress.
För hälsoprojektet finns det utöver tidiga signaler två delprojekt som koncentreras på fysisk
ohälsa hos mer erfarna medarbetare och psykisk ohälsa hos unga. Hälsoprojektet avslutas
december innevarande år och kommer därefter utvärderas av Kristianstad högskola.
Rapporten beräknas vara klar i början av 2020 och ska därefter återkopplas till förvaltningen.
Enligt delårsrapporten 2019 kommer nämnden ta ställning om konstruktiva delar i
hälsoprojektet ska implementeras i förvaltningens verksamheter.
4.1.3. Renhållningsverket
Under perioden januari-augusti 2019 finns det sammanlagt 20 anmälda skador och tillbud inom
renhållningsverket. Under 2018 anmäldes sammanlagt 23 skador och tillbud. Om
tillbudsrapporteringen fortsätter i samma takt under resten av 2019 kommer arbetsmiljömålet
om att öka tillbudsrapporteringen att uppfyllas, då det inte är satt frekvens för hur stort antal
tillbuden ska öka med. De orsaker som rapporteras beskriver inte tydligt vad som ligger bakom
tillbuden och det blir därmed svårt att härleda vilka åtgärder som kan krävas på ett
övergripande plan.
4.2. Personalomsättning och strategier för att behålla personal
4.2.1. Socialnämnden
Personalomsättningen för socialnämnden var 7,2 procent under perioden jan-juli 2019. För
hela 2018 var den 8 procent. Från intervjuer framgår att den yrkesgrupp med störst
personalomsättning är socialsekreterare. Från statistik över perioden jan-juli 2019 framgår att
den största personalomsättningen är inom enheten flykting10 med 16 procent. Detta förklaras
av att det har gjorts stora nedskärningar inom enheten på grund av att flyktingmottagandet har
minskat sedan 2015 och 2016. Detta innebär att man har lagt ner verksamheter och att flera
tjänster har försvunnit. Det är många som själva har valt att sluta från dessa enheter.
Introduktion för nyanställda
Inom socialförvaltningen har det satsats extra på introduktionen av socialsekreterare med
myndighetsutövning, då det är en grupp med en relativt hög personalomsättning. Syftet med
en mer genomgripande introduktionsplan för denna yrkesgrupp är att säkra en god
kompetensnivå, förbättra arbetsmiljön och öka motivationen för personalen att stanna längre
på deras uppdrag.
Kompetensutvecklingsplan
För 2019 har det tagits fram en förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan, där det
ingår olika utbildningar, studiecirklar och mötestillfällen för att stärka kompetensen hos
personalen.
Fokusgrupper
Från intervjuer framgår att det kommer hållas fokusgrupper med chefer och medarbetare för
att diskutera vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till sjukfrånvaro och
personalomsättning samt eventuella åtgärder. Det är frivilligt medverkan i dessa fokusgrupper
och det är upp till enheterna själva att avgöra om de vill delta.
10

Numera är enheten flykting sammanslagen med vuxen, enheten heter Vuxen och flykting.
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4.2.2. Vård- och omsorgsnämnden
2018 hade vård- och omsorgsnämnden en personalomsättning på 14 procent. Det var för året
sammanlagt 351 avgångar på 2568 tillsvidareanställda personal. Utifrån befattning kan vi se
att sjuksköterskor är den yrkesgrupp med flest avgångar. För denna yrkesgrupp låg
personalomsättningen på 26 procent, vilket var en markant minskning från 2017, då
omsättningen var 45 procent. I delårsrapporten för nämnden 2019 förs diskussioner kring den
höga personalomsättningen. Det framkommer att en stor anledning är konkurrenssituationen
mellan kommuner eller andra motsvarande organisationer på arbetsmarknaden, då
yrkesgrupper inom vård och omsorg är eftertraktade.
Fram till oktober 2018 fanns för nämnden en avgångsenkät, där anställda som avslutat sin
anställning fick möjlighet att kryssa i anledningar. Enkäten har på grund av nytt HR-IT system
ej varit tillgänglig under 2019. Utifrån avgångsenkäten för 2018 framgår att 51 procent av
avgångarna grundade sig på låga löner och 40 procent på att byte av arbetsgivare innebar
intressantare arbetsuppgifter.
För nämnden finns upprättad handlingsplan för kompetensförsörjning. Denna grundar sig på
en GAP-analys11, som jämfört kompetensbehov med tillgång på kompetens inom
organisationen, för att redovisa det faktiska kompetensgapet. Analysen kretsade kring de
större verksamhetsområdena i förvaltningen och visade att verksamheter inom förvaltningen
kommer vara i stort behov av undersköterskor och stödassistenter framöver, samtidigt som
behovet av vård- och stödbiträden minskar. Rekryteringsbehovet uppfattas så stort att
traditionell annonsering av tjänster inte är tillräckligt. Analysen visade också på ökade behov
både av stödpedagoger inom LSS-verksamheter och sjuksköterskor framöver. I analysen lyfts
även ledares uppfattningar av behov hos anställda. En stor utmaning är det ökade
kompetenskravet och ytterligare specialiseringar för befattningar inom vård och omsorg.
Utifrån analysen har nämnden årsskiftet 2018/19 beslutat om strategier för
kompetensförsörjningsarbetet. Strategierna utgår från SKL:s modell om arbete med Sveriges
viktigaste jobb.






Använd kompetens rätt
Låt fler jobba mer
Förläng arbetslivet
Skapa engagemang
Visa på karriärmöjligheter






Bredda rekryteringen
Marknadsför jobben
Underlätta lönekarriär
Utnyttja tekniken

Utifrån ovan nio strategier har nämnden upprättat handlingsplaner med åtgärder inom
respektive område.
Av intervju framkommer en stark politisk prioritering kring det arbete med heltid som norm och
minskningen av delade turer som ingår i strategin ”låt fler jobba mer”. En
förvaltningsgemensam och partsammansatt arbetsgrupp har i uppdrag att under 2019 se över
och skapa förutsättningar för implementering av heltid som norm i förvaltningen. De ska också
utreda möjligheterna för avskaffandet av delade turer.
Av intervjuerna framkommer att Lunds kommun har ett lägre heltidsmått per anställd än andra
kommuner. I förvaltningen fanns det i december 2018 1383 deltidsanställda och 1807
heltidsanställda. Det har 2018 genomförts pilotprojekt på två enheter. Resultatet visade att
medarbetare var nöjda med att arbeta heltid, upplevelsen var att det fanns ökad medverkan
på möten och kontinuitet i arbetet. Stressnivån upplevdes sjunka.

11

Metod för analys, till syfte att redovisa nulägesanalys och framtida behov.
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4.2.3. Renhållningsverket
Personalomsättningen under perioden januari-juli 2019 var 4,9 procent för renhållningsverket.
Renhållningsverket har tagit fram utbildning och kompetensutvecklingsplan för 2019. Det är till
viss del yrkesspecifika utbildningar men där beskrivs också utbildningar som är övergripande
och innehåller arbetsmiljö. De insatser som förväntas bidra till att skapa en god arbetsmiljö
och därigenom möta behoven av en tillfredsställande kompetensförsörjning är:


BAM-dagen. En dags årlig fortbildning för samtliga skyddsombud, ledningsgrupp och
driftledare. Syfte: uppdatering av nyheter inom området arbetsmiljö för att stärka alla i
sina roller.



Ledarutveckling av arbetsledare.



Utbildningsdag för all personal på renhållningsverket. Dagen kretsar kring aktuella
ämnen, som oftast omfattar miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Syfte: personalen ska få
kunskap i aktuella frågor.



Genomföra introduktionsprogrammet för all nyanställd personal, både vikarier och
tillsvidareanställda. Syfte: alla ska få en bra grund för sitt arbete och riskerna ska
minimeras.



Kommunens tredagars arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
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5. Sammanfattande bedömning
5.1. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna och styrelsen inte har ett
tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete. Vi bedömer att det finns varierande grad av
brister inom de olika instanserna, där de mest framträdande är:


Renhållningsstyrelsen har inte aktivt tagit ansvar för styrning och uppföljning kring
arbetsmiljöarbetet, vilket framgår av såväl protokollsgranskning som intervjuer. Därtill
redogörs i intervjuer och genomförd enkät för en problematisk arbetsmiljösituation
inom renhållningsverket, där medarbetare uppger att det råder en tystnadskultur och
att arbetsmiljöproblem sopas under mattan.



Vård- och omsorgsnämnden har inte tagit fram strategier för att uppnå
kommunfullmäktiges mål kring maximalt 30 medarbetare per chef. Därtill framgår att
kommunikationen mellan verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare kring
arbetsmiljöfrågor inte fullt ut genomförs på ett strukturerat sätt. Det uppges också att
övergripande rutiner inte alltid efterlevs på enhetsnivå.
 Socialnämndens arbetsmiljöarbete uppges vara toppstyrt i den mån att medarbetare
inte involveras i beslut som berör dem. Detta framkommer i såväl samtal med
medarbetare som med fackliga representanter. Därtill framkommer brister kring
larmrutiner och ensamarbete. Dessa bilder ifrågasätts av ledningen, men vi kan likväl
konstatera att det finns sådana upplevelser och att informations- och
kommunikationsstrukturer bör ses över. Slutligen är det en hög andel svarande i
enkäten som har kritiska synpunkter på deras fysiska arbetsmiljö.
Vad avser kommunstyrelsen bedömer vi att det inte sker en tillräcklig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet. Detta baserar vi på att det inte genomförts en kommunövergripande
medarbetarenkät sedan 2016 och inte heller sammanställts en personalredovisning för 2018,
vilket skapat ett längre glapp i den systematiska uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Likaså
ser vi bekymmersamt på det faktum att en tillförordnad förvaltningschef tillsattes utan
kännedom om arbetsmiljöarbetet och att kommunstyrelsen inte uppmärksammat att det funnits
långvariga arbetsmiljöproblem inom renhållningsstyrelsens verksamheter.
Vidare bedömer vi att det saknas en tillräcklig samordning avseende arbetsgivaransvaret. Det
är positivt att kommunstyrelsen initierat uppdrag för att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
bland annat genom att utreda möjligheten för kommunstyrelsen att bli anställningsmyndighet
för hela organisationen. Däremot är det problematiskt att den centrala HR-funktionen endast
tillhandahåller och samordnar HR-funktionerna för sju nämnder, vilket vi bedömer leder till den
spretighet i tillämpandet av centrala rutiner och styrdokument som uppvisas av
renhållningsstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Vård- och
omsorgsnämnden har anställt egna HR-funktioner och inom renhållningsstyrelsen finns ej
sådan funktion överhuvudtaget.
5.2. Svar på revisionsfrågor
5.2.1. Finns det ett ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Ja, samtliga tre granskade nämnder och styrelser har ledningssystem för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det finns också kommunövergripande rutiner kring detta.
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Vi bedömer dock att vissa moment i ledningssystemet brister. Detta grundar sig i att
arbetsmiljörutiner inte fullt ut levs upp till ute i verksamheterna och att det för 2019 funnits
brister i vissa uppföljningsmoment på grund av införande av ett nytt IT-system inom HR. Till
exempel har kommunövergripande medarbetarenkät inte genomförts sedan 2016, vilket vi
bedömer är en brist, då den av vår mening är en del av den nödvändiga kartläggning som på
olika nivåer möjliggör analys och åtgärder av medarbetares arbetsmiljöupplevelser.
5.2.2. Är ansvar och uppgifter avseende arbetsmiljöarbetet tydligt fördelat?
Ja, det finns en HR-central funktion som koordinerar det övergripande arbetsmiljöarbetet.
Därtill redovisar arbetsmiljöpolicyn en ansvarsfördelning. Nämnderna och styrelserna har
upprättade dokument för ansvarsfördelning av arbetsmiljöarbetet på nämnds-/styrelsenivå.
Dock ser vi det som problematiskt att organiseringen av HR-funktionerna organiseras olika för
nämnderna. Renhållningsverket saknar lokal HR-funktion samtidigt som ledningen inte varit
tillräckligt utbildade i arbetsmiljöarbetet. Vård- och omsorgsnämnden har anställt egna HRfunktioner och av de granskade nämnderna är det därmed enbart socialnämnden som
använder sig av kommunens HR-funktioner. Detta bidrar till en spretighet i tillämpandet av
centrala rutiner och styrdokument, där nämnderna arbetar på olika sätt.
5.2.3. Är formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ändamålsenliga?
Nej, det finns varierande grader av upprättade rutiner och strukturer för att arbeta med det
systematiska arbetsmiljöarbetet bland nämnderna och styrelsen. Vid granskningen ser vi
brister kring dessa:


Renhållningsstyrelsen saknar former för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser
allvarligt på de brister som framkommit av enkätunderlag och intervjuer. Det upplevs
finnas problem inom organisationen gällande kränkande särbehandling och
trakasserier. Samtidigt saknas det handlingsplaner och grundläggande arbetsmoment
för att motverka problematiken.



Inom socialnämnden framkommer problematik kring den fysiska arbetsmiljön. Det
framkommer även problematik kring ensamarbete och larmbrist bland personal. Det
finns upprättade rutiner för riskbedömningar men det genomförs sällan enligt vissa
intervjupersoner.



Vård och omsorgsnämnden har en struktur kring formerna för arbetsmiljöarbetet. Det
framkommer dock att enheter arbetar ad hoc med rutinerna. Nämnden saknar även en
struktur för att hantera arbetsmiljömålet om max 30 medarbetare per chef.

5.2.4. Genomförs kartläggningar och uppföljningar regelbundet av ohälsa och
sjukfrånvaro samt möjliga orsaker?
På en övergripande nivå görs löpande uppföljningar över sjukfrånvarotalet för kommunens
nämnder. HR-avdelningen följer upp antal dagar, sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder.
Statistiken går att härleda ner på enhetsnivå per nämnd för sjukfrånvarotal. Vi bedömer att
kommunstyrelsen arbetar på ett tillräckligt sätt kring detta.


För socialnämnden görs endast övergripande systematisk uppföljning av sjukfrånvaro
i samband med delår- och årsrapport. Vi bedömer att socialnämnden saknar ett samlat
arbetssätt för analys av anledningar till sjukfrånvaro, vilket hade kunnat underlätta riktat
arbete kring arbetsmiljöinsatser.
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Renhållningsstyrelsen följer upp tillbud och skador; för 2018 var det 23 anmälda skador
och tillbud. Orsakerna som rapporteras beskrivs inte tydligt vilket gör det svårt att
upprätta åtgärder. Vi bedömer här att renhållningsstyrelsen kan stärka inrapporteringen
av tillbud och arbetsskador.



Vi anser att vård- och omsorgsnämnden kan stärka arbetet med kommuniceringen av
sjukfrånvarostatistik samt dess orsaker. På enhetsnivå saknas kunskap kring resultat
av kartläggningar. Vi ser tendenser att viktig arbetsmiljöinformation ibland stannar på
ledningsnivå.

5.2.5. Vilka strategier har kommunstyrelse och nämnder för att minska ohälsan bland
anställda?
Kommunövergripande pågår arbete med en hälsoplan, som ska resultera i en strategi för att
minska ohälsan bland anställda. De granskade nämnderna har också initierat egna projekt;
bland annat har socialnämnden ett rehabråd och vård- och omsorgsnämnden har under 2019
arbetat med ett hälsoprojekt, där fokus har legat på att upptäcka tidiga signaler på ohälsosamt
beteende bland medarbetare. Renhållningsstyrelsen saknar egna strategier och projekt.
Vi bedömer att det är angeläget att det finns en kommunövergripande strategi kring detta
område för att strukturerat arbeta med sjukfrånvaron inom de nämnder och verksamheter där
sjuktalen är höga.
5.2.6. Vilka strategier finns för att skapa en god arbetsmiljö och därigenom möta
behoven av en tillfredsställande kompetensförsörjning?
För 2018 hade Lunds kommun en personalomsättning på 12 procent, där socialnämnden och
vård- och omsorgsnämnden hade ännu högre personalomsättning. Nämnderna och styrelsen
har upprättat kompetensförsörjningsplaner, men arbetar olika aktivt med dessa.


Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en GAP-analys över nämndens framtida
kompetensbehov vilket vi ser positivt på. Nämndens kompetensförsörjningsplan har
upprättade strategier och handlingsplan som vi anser bringa tydlighet i kompetensförsörjningsarbetet. Det är dock av vår bedömning att nämnden kan arbeta mer
övergripande med kompetensförsörjningen, då vi endast sett pilotprojekt på två enheter
i dagsläget. Vi ser också kritiskt på att nämnden inte använt avgångsorsaksenkäten
innevarande år.



För renhållningsstyrelsen var personalomsättningen 4,9 procent under första halvan av
2019, vilket är lågt i jämförelse med övriga granskade nämnder. Renhållningsstyrelsen
har tagit fram utbildningar och kompetensutvecklingsplan som syftar att öka
kompetensen inom personalen, vilket vi ser positivt på.



Socialnämnden har haft en stor personalomsättning bland
satsat på introduktionsutbildning för målgruppen. I
försörjningsplan finns satsningar kring utbildningar för att
medarbetare. Vi anser att socialnämnden har en
kompetensförsörjningsarbetet.

socialsekreterare och har
nämndens kompetensstärka kompetensen hos
tillräcklig struktur kring

5.3. Rekommendationer
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
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Löpande hålla sig uppdaterade kring nämnders och styrelsers arbetsmiljöarbete utifrån
nödvändiga indikatorer, och häri återuppta medarbetarenkäter som ett sätt att
kartlägga och därefter analysera medarbetarnas arbetsmiljö.



Vid tillsättning av förvaltningsdirektörer förvissa sig om att dessa har den kompetens
som krävs.



Förtydliga ansvar och roller bland HR-central och HR-lokal personal utifrån olika
organiseringar.



Se över möjligheten att upprätta enkät för avgångsorsaker på kommunövergripande
nivå som ett sätt att analysera anledning till avslut av anställning.

Vi rekommenderar renhållningsstyrelsen att:


Skyndsamt säkerställa att styrelsen har en tillräcklig uppföljning och vidtar adekvata
åtgärder kring verksamhetens arbetsmiljö, både på kort sikt utifrån de arbetsmiljöbrister
som råder och på lång sikt för att säkra det systematiska arbetsmiljöarbetet.



Konkretisera HR-organiseringen både internt och externt samt säkra upp kompetens
av arbetsmiljö på ledningsnivå.



Förankra rutin och arbete kring kränkande särbehandling och trakasserier i
organisationen.

Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att:


Planera hur arbetet med kommunfullmäktigemålet gällande 30 medarbetare per
enhetschef ska utföras i organisationen.



Förtydliga kommunikationen av viktiga arbetsmiljöuppgifter från ledningsnivå till
enhetsnivå.



Försäkra att arbetsmiljörutiner på enhetsnivå efterlevs.

Vi rekommenderar socialnämnden att:


Utveckla analyser kring orsaker till sjukfrånvaro.



Säkerställa att larmrutiner och rutin kring ensamarbete fungerar tillfredställande.



Genomföra åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande fysisk arbetsmiljö för
samtliga medarbetare.

Lund den 20 november 2019

Sara Shamekhi
EY

Gustav Malm Mark
EY

David Maxe
EY
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Källförteckning
Intervjuade funktioner
Kommunövergripande:
 Kommunstyrelsens presidium
 Kommundirektör
 HR-direktör
 Fackliga funktioner
Vård- och omsorgsnämnden
 Vård- och omsorgsnämndens presidium
 Förvaltningsdirektör, vård- och omsorgsförvaltningen
 Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
 HR-chef samt HR-funktioner, vård- och omsorgsförvaltningen
 Fackliga representanter samverkan, vård- och omsorgsförvaltningen
 En enhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
 Medarbetare från en utvald enhet, vård- och omsorgsförvaltningen
Socialnämnden
 Socialnämndens presidium
 Förvaltningsdirektör, socialförvaltningen
 Verksamhetschefer och biträdande verksamhetschef, socialförvaltningen
 HR-enheten som jobbar mot socialförvaltningen
 Fackliga representanter samverkan, socialförvaltningen
 En enhetschef, socialförvaltningen
 Medarbetare från en utvald enhet, socialförvaltningen
Renhållningsstyrelsen
 Renhållningsstyrelsens presidium
 Renhållningsverkets, t.f. förvaltningsdirektör
 Driftschef, renhållningsverket
 Driftledare, renhållningsverket
 Fackliga företrädare, renhållningsverket
 Medarbetare från en utvald enhet, renhållningsverket
Medverkat vid intervjuerna:





Bertil Göransson, förtroendevald revisor
Anna-Lena Håkansson, förtroendevald revisor
Lennart Nilsson, förtroendevald revisor
Liv Severinsson, förtroendevald revisor

Dokument
Övergripande dokument
• Kommunstyrelsens reglemente
• Arbetsgivarpolicy 2018
• Arbetsmiljömål 2018
• Arbetsmiljöprocess
• Årsanalys 2018
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•
•
•
•
•

Ekonomi och verksamhetsplan 2019
Rehabiliteringsprocessen 2018
Rutin kränkande särbehandling 2018
Rutin årlig SAM-uppföljning 2018
Systematiskt arbetsmiljöarbete föreskrifter 2001

Renhållningsstyrelsen
• Handlingsplan SAM-uppföljning (renhållningsverket)
• Delegationsordning för Renhållningsstyrelsen 2019
• Delegering av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter.
• Ledningssystem för renhållningsstyrelsen
• Verksamhetsplan för renhållningsstyrelsen 2019.
• Utbildning och kompetensutvecklingsplan för 2019 för renhållningsstyrelsen.
Socialnämnden
• Delegation av arbetsmiljöansvar för Socialnämnden.
• Förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan 2019 för socialförvaltningen
• Månadsuppföljning av pulsen
• Rutin för systematiska arbetsmiljöarbete, socialförvaltningen
• Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Verksamhetsplan socialnämnden 2019.
• Samverkansavtal
• Medarbetarsamtalsmall
• Introduktionsplan för socialsekreterare med myndighetsutövning
Vård- och omsorgsnämnden
• Avgångsorsak webbenkät 2018
• Prioriteringsordningar, befattning, fastställd 2018
• Delårsrapport 2019
• Delrapport av Hälsoprojekt 2019-05
• GAP-analys 2018
• Handlingsplan för kompetensförsörjning 2019
• Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket 2019
• Svar till arbetsmiljöverket på inspektionsmeddelande 2019
• Tillämpning av samverkansavtalet 2011
• Rutin för skyddsrond – fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö
• Rutin årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
• Rutin vid hot och våld 2017
• Rutin vid kränkande särbehandling och trakasserier 2018
• Verksamhetsplan 2019
• Delegation av arbetsmiljöuppgifter 2009
• Delegationsplan fastställd 2018
• Riskbedömning av arbetsmiljön kring brukare rutin 2018
• Årsanalys 2018
• Resultat av skyddsrond OSA 2018
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Bilaga 1. Enkätundersökning
I den enkät som genomfördes inom ramen för granskningen svarade totalt 2287 av 3415
mottagare, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Svarsfrekvensen för respektive
förvaltning framgår i nedanstående tabell. Av samtliga svaranden så är det 6 procent som
svarat att de har personalansvar som chef och ytterligare 9 procent som har personalansvar
på annat sätt än som chef. Enkäten skickades ut den 30 september 2019 och var öppen för
besvarande fram till och med den 16 oktober.
Svarsfrekvens per förvaltning
Renhållningsverket

Socialförvaltningen

Vård- och
omsorgsförvaltningen

46,2% 55 svar, 119 mottagare

55,5% 417 svar, 752 mottagare

71,3% 1815 svar, 2544
anställda (heltid och deltid)

16 % har personalansvar som
chef, 9 av 55 svaranden.

11 % har personalansvar som
chef, 44 av 406 svaranden.

5 % har personalansvar som
chef, 82 av 1786 svaranden.

5 % har personalansvar på
annat sätt än chef, 3 av 55
svaranden.

3 % har personalansvar på
annat sätt än chef, 12 av 406
svaranden.

10 % har personalansvar på
annat sätt än chef, 187 av 1786
svaranden.

5.4. Enkäten i sin helhet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomför EY en granskning kring
arbetsmiljö i vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och renhållningsstyrelsen.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder bedriver
ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och
riktlinjer.
Som en del i granskningen genomför vi därför denna enkätstudie för att få en bättre inblick hur
personal i berörda förvaltningar upplever sin arbetsmiljö.
Frågorna tar bara några minuter att besvara. För att kunna sammanställa resultatet och
genomföra eventuella bortfallsanalyser kommer resultatet insamlas icke-anonymt men
behandlas strikt anonymt. Inget av resultaten kommer behandlas på individnivå. Redovisning
sker endast på avdelningsnivå om antalet svarande överstiger 20 personer. Vänligen svara
senast den 4 oktober.
1. Jag arbetar på (rullgardinsalternativ)
•

Socialförvaltningen
o Barn, unga och familjestöd
o Socialpsykiatri
o Vuxen och flykting
o Övriga avdelningar, socialförvaltningen

•

Vård- och omsorgsförvaltningen
o Hemvård, rehab och service
o Särskilt boende
o Boende LSS
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o
o
o
•

Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Myndighetsfunktion
Övriga avdelningar, vård- och omsorgsförvaltningen

Renhållningsverket
o LRV drift
o Övriga avdelningar, LRV

Alternativ på samtliga av nedanstående frågor om inget annat anges: instämmer helt,
instämmer till stor del, instämmer till viss del, instämmer inte alls.
2. Mitt arbete känns meningsfullt
3. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
4. Jag rekommenderar gärna andra att börja arbeta på vår arbetsplats
5. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
6. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
7. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
8. Det är tydligt vilka arbetsuppgifter jag ansvarar för
9. Jag har möjlighet att påverka planering och utförande av arbetet
10. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar (APT)
Ja
Nej
Alternativ på samtliga av nedanstående frågor: instämmer helt, instämmer till stor del,
instämmer till viss del, instämmer inte alls.
11. Om ja, jag upplever att våra arbetsplatsträffar är utvecklande och sker i dialog
12. Jag upplever min arbetsbelastning som rimlig
13. Jag har möjlighet till återhämtning efter intensiva arbetsperioder
14. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att undvika hot och våld
15. Jag upplever att min arbetsplats är fri från diskriminering och kränkande särbehandling
16. Jag vet vem som är mitt skyddsombud
Ja
Nej
Vi saknar skyddsombud på vår arbetsplats
17. Jag har en god fysisk arbetsmiljö
Ja
Nej
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18. Jag vet hur jag anmäler tillbud och arbetsskador
Ja
Nej
19. Jag vet hur jag anmäler kränkande särbehandling
Ja
Nej
20. Jag upplever att arbetsmiljöfrågor tas på allvar på min arbetsplats
21. Övriga kommentarer: Du är välkommen att lämna övriga synpunkter kring din
arbetsmiljö
Öppet svarsfält
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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har EY granskat den tekniska
nämnden i syfte att bedöma om spårvägsinförandet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Granskningen har avsett den ekonomiska
uppföljningen, med fokus på de fördyringar som uppkommit under 2019.
Vår sammanfattande bedömning är att spårvägsprojektet kommer bli betydligt dyrare än
budgeterat, enligt de prognoser som presenterats. Det är vår bedömning att nämndens
uppföljning av projektet och dess kostnader har stärkts sedan revisionens föregående
granskningsrapport och att uppföljningen vid granskningstillfället sker på ett väsentligt mer
omfattande sätt.
Projektet har löpt över fyra år och det är vår bedömning att månadsvis avstämning och
rapportering borde ha skett redan vid projektets början. Det är nämndens ansvar att tillse att
den har den kunskap och information som krävs för att på ett önskvärt sätt kunna följa projektet
på den nivå de finner erforderlig.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:







Avvikelserna kvantifieras i månadsrapportering utifrån olika möjliga scenarion
Nämnden har en stående punkt på sammanträdena för redovisning av spårvägens
ekonomiska status och slutkostnadsprognos
Nämndens beslut framgår i protokoll från respektive möte
Nämnden anser sig inte ha tillräcklig kunskap och kompetens för att på ett
framgångsrikt sätt förstå komplexiteten i projektets kostnader
De förhandlingar som pågår vid granskningstillfället mellan Lunds Kommun och
Kraftringen kommer att ha en väsentlig effekt på kommunens slutkostnad
Nämnden är osäker på vilket mandat och ansvar de har i relation till den politiska
styrgruppen

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Vid komplexa projekt tillse att nämnden får den fördjupade information och kunskap
som krävs för att nämnden ska kunna ta sitt ansvar för projektets hantering
 Redan vid uppstart ha täta avstämningar och uppföljningar av genomförande och
ekonomi för de projekt där nämnden är beställare
 I projekt, där nämnden är involverad tillsammans med andra parter, klargöra vilken
part som har mandat att fatta vissa beslut och därmed bär ansvaret för dessa.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
I februari 2017 togs det första spadtaget för spårvägen i Lund. Infrastrukturentreprenaden
omfattar både spårvägsanläggning och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på
sträckan Lund C – ESS, samt omläggning av befintliga ledningar. Under 2017-2019 har
byggnationen pågått. Infrastrukturen planeras bli klar under 2019, med trafikstart hösten
2020.
Lunds kommuns del av spårvägsinvesteringen beräknades till 338 mnkr, den totala budgeten
låg på 776 mnkr, dvs. även den del som finansierades av staten och andra finansiärer.
Spårvagnsdepå och spårvagnar ligger utanför denna totalbudget och bekostas av region
Skåne. Hösten 2018 skrevs prognosen upp med 26 mnkr. I mars 2019 skrevs prognosen upp
ytterligare, med 48 mnkr. Det prognostiserade slutkostnaden bedöms nu vara cirka 863.
Skanska vann upphandlingen av projektet och entreprenaden sker i utökad samverkan.
Skanska uppgav, vid den senaste fördyringsprognosen, att anledningen till fördyringen är att
genomförandet är mer komplext än vad som tidigare har bedömts. Parterna uppger nu att de
arbetar med att identifiera effektiviseringsåtgärder med syfte att inte uppnå kostnaden för den
senaste prognosen.
Vid revisorernas granskning av införandet av spårväg under 2018, med fokus på den
ekonomiska uppföljningen, identifierades att tekniska nämnden inte gör någon egen
uppföljning av ekonomin utan uppföljning sker i projektgruppen och av förvaltningen i
samarbete med Skanska. Mot bakgrund av det lämnade revisorerna i november 2018 bland
annat rekommendationen att tekniska nämnden ytterligare kan stärka sin styrning och ledning
över projektet genom att efterfråga mer ekonomisk information i syfte att öka sin uppsikt över
projektets genomförande.
Revisorerna har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att årligen granska
kommunens arbete med att planera och införa spårvägstrafik i Lund. Mot bakgrund av det
samt de senast uppkomna fördyringarna har de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun
valt att göra en granskning av den ekonomiska uppföljningen, med särskilt fokus på de senast
uppkomna fördyringarna.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Huvudsyftet med de årliga granskningarna är att bedöma om spårvägsinförandet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Årets granskning kommer
att fokusera på den ekonomiska uppföljningen, med fokus på de fördyringar som uppkommit
under 2019. Följande revisionsfrågor kommer att besvaras:


Följer nämnden sina beslut efter rekommendationerna från föregående års
revisionsgranskning av införandet av spårvägen?
 Är rutinerna för ekonomisk uppföljning tillfredsställande?
o Har projektet vidtagit åtgärder för att få eventuella negativa budgetavvikelser i
balans?
o Hur kommuniceras och godkänns eventuella negativa budgetavvikelser och
fördyringar i den ekonomiska uppföljningen till nämnden?
o Är nämndens uppföljning av budgetavvikelser ändamålsenlig?
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2.3. Revisionskriterier
2.3.1. Kommunallag (2017:725)
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ansvarar respektive nämnd för att inom sitt
verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs i enighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.
2.3.2. Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. I lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning regleras materiella
anläggningstillgångar i 4 kap 4 §, 6 kap. 1-3,4 och 6 §§, 7 kap. 1-3, 8 och 10 §§, samt i 9 kap.
9 §. Lagen fastställer vad som ska klassificeras som anläggningstillgång respektive
omsättningstillgång.
2.3.3. Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.4 materiella
anläggningstillgångar
Rekommendationen 11.4 behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I
rekommendationen regleras definitionen av en materiell anläggningstillgång, när en materiell
anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska
fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas
samt vilka upplysningar som ska lämnas i den finansiella rapporteringen.
2.4. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med projektchef för spårvägsprojektet, teknisk direktör, gatuchef samt tekniska nämndens
presidium. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är
genomförd augusti 2019 – november 2019.
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3. Granskningsresultat
3.1. Uppföljning av rekommendationer från föregående års granskning
3.1.1. Sammanfattning av granskningen av införandet av spårvägen, 2018
Syftet med den genomförda granskningen av införandet av spårväg i Lunds kommun 2018 var
att bedöma om spårvägsinförandet sköttes på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Granskningen fokuserade särskilt på den ekonomiska uppföljningen.
Den sammanfattande bedömningen var att rutinerna för den ekonomiska uppföljningen
fungerade på ett tillfredsställande sätt. Projektgruppen följde kontinuerligt upp
budgetavvikelser med samverkansentreprenören Skanska. Det var vidare revisionens
bedömning att förvaltningen hade en god insyn i projektet och den ekonomiska uppföljningen.
Dock bedömdes att nämnden ytterligare kunde stärka sin styrning och ledning över projektet
genom att efterfråga mer ekonomisk information i syfte att öka sin uppsikt. Den tekniska
nämnden rekommenderas att:



Kvantifiera avvikelserna i månadsrapporteringen,
Ytterligare stärka sin styrning och ledning över projektet genom att efterfråga mer
ekonomisk information i syfte att öka sin uppsikt över projektets genomförande, samt
 Tydligare i protokoll visa hur nämnden tar ställning till avvikelser och behov av
uppföljning när så finns.
3.1.2. Tekniska nämndens svar
I tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 januari 2019, föreslås tekniska nämnden
besluta om att anta förvaltningens förslag avseende insatser förenat med de
rekommendationer som angivits i revisionens rapport. Förvaltningen föreslog i
tjänsteskrivelsen insatser, varpå följande innebar förändrat förfarande:


Vid de tillfällen avvikelser från totalkostnaden rapporteras förslås nämnden ta ställning
till eventuella åtgärder. Detta protokollförs.

I protokoll från nämndens sammanträde, daterat 13 februari 2019, beslutades att nämnden
kommer stärka sin insyn, styrning och ledning över spårvägsprojektet genom att vidta åtgärder
i enlighet med kommunrevisionens rekommendationer och tekniska förvaltningens tillhörande
tjänsteskrivelse. Vidare beslutade nämnden att även genomföra följande åtgärder:


Nämnden ska inför varje månads nämndssammanträde få en skriftlig redogörelse för
projektets ekonomi, inklusive de eventuella besparingar respektive fördyringar som
uppstått vid projektets olika kostnadsställen sedan föregående rapportering. Alla
avvikelser mot budget ska redovisas i det utsända siffermaterialet.
 De avvikelser mot budget som överstiger en miljon kronor för varje enskild
kostnadspost ska anses som väsentliga avvikelser och kan innebära behov av
uppföljning.
 Nämnden ska i sitt protokoll dokumentera hur nämnden tagit ställning till eventuella
avvikelser mot budget och behov av uppföljning och att detta gäller även eventuella
ÄTA-arbeten.
 Nämnden ska löpande ta del av projektgruppen ”kvartalsanalyser” av den
ekonomiska utvecklingen i projektet och därmed ha möjlighet att granska
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samverkansentreprenadens handlingar som ligger till grund för utfall och
prognostisering av projektets kostnader
 Den skriftliga projektredogörelsen kompletteras med muntlig föredragning av
projektets ekonomi och av andra för projektet väsentliga förhållanden
 Förvaltningen får utreda om hur nämnden ska informeras om slutkostnadsprognosen
för spårvägsprojektets infrastruktur som finansieras av andra än Lunds kommun (som
Kraftringen AB, Ideon Science Park, Science Village Scandinavia AB, VA Syd,
Region Skåne).
3.2. Ekonomisk rapportering och uppföljning
Projektchefen för spårvägsprojektet har, i enlighet med nämndens beslut om åtgärder i
protokoll från 13 februari 2019, en stående punkt på nämndens sammanträden för
informationsärende avseende både hur projektet fortskrider samt en ekonomisk uppföljning.
Informationsärende om spårvägen som en fast punkt infördes vid nämndens sammanträde i
mars och har fortlöpt sedan dess vid samtliga sammanträden.
Av nämndens protokoll från sammanträde 13 februari 2019 framgår att nämnden yrkar för att
inför varje nämndssammanträde få en skriftlig redogörelse för projektets ekonomi. Nämnden
menar, vid intervju, att de har preciserat när och hur de vill ta del av materialet som föreligger
projektchefens informationsärende på sammanträdena. Vid intervju med nämnden framgår att
nämnden inte för samtliga av dessa sammanträden har fått ta del av skriftlig information inför
sammanträdena. Nämnden menar att det ibland delats ut i samband med sammanträdena
eller i efterhand, vilket därmed inte överensstämmer med beslut i nämndens protokoll från
februari. Nämnden menar att de därefter har meddelat och påmint projektchefen vid flertal
tillfällen om att det är av stor betydelse att nämnden får tillgång till den skriftliga redogörelsen
redan innan sammanträdet. Förvaltningen däremot menar att nämnden har fått skriftlig
information utskickad inför nämndsmöten och har tillhandahållit information till nämnden så
snart den funnits. Vidare menar förvaltningen att det på nämndssammanträden har diskuterats
vilken detaljnivå dessa utskick skall ha och att förvaltningen har försökt anpassa utskicken till
dessa önskemål. Ytterligare detaljerad information har sedan presenterats på nämndmöten,
enligt uppgift från förvaltningen. Under våren har nämnden efterfrågat mer detaljer i utskicken
vilket förvaltningen försökt tillmötesgå.
De ekonomiska föredragningarna av projektchefen på nämndssammanträdena har innehållit
redovisning av jämförelser i sammanfattade kostnadsposter mellan den budget som gällde vid
start av projektet, totalt fakturerat vid nuvarande period, differens i belopp från ursprunglig
budget och nuvarande periods prognos samt en slutkostnadsprognos. Enligt uppgift redovisar
entreprenören kvartalsvis en detaljerad nedbruten prognos till förvaltningen. Månaderna
däremellan rapporterar de enbart avvikelser mot kvartalsprognosen vilket förvaltningen
informerat nämnden om. Av denna anledning är detaljnivån i kvartalsprognoserna högre än i
månadsprognoserna, enligt uppgift. De redovisade beloppen är sammanfattade per
kostnadsställe.
Vid
föredragningarna
har
projektchefen
även
redovisat
en
slutkostnadsprognos enligt ett risk- och möjlighetsscenario med ”bästa scenario”, ”troligt
scenario” och ”sämsta scenario”. Enligt intervju med nämnden så har nämnden efterfrågat
redovisning på kostnadsställesnivå men fått en mer sammanfattad redovisning än önskat.
Enligt förvaltningen har redovisningen gjorts för nämnden på kostnadsställesnivå.
Nämnden uppger att de har det formella ansvaret för införandet av spårvägen, men saknar
möjlighet att utöva inflytande. Vidare menar nämnden, i intervju, att de inte har tillräckligt djup
kunskap och förståelse för att kunna fatta beslut om och följa upp den information som rör den
ekonomiska rapporteringen vid sammanträdena. Förvaltningen menar å andra sidan att
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nämnden anses få tillräcklig information. Det framgår vidare att nämnden är osäker på var
skiljelinjen går i mandat och ansvar mellan nämnden och den politiska styrgruppen, som från
kommunens sida representeras av kommunstyrelsens presidium och kommunalråd för
statsbyggnadsfrågor. I den politiska styrgruppen ingår även projektchefen samt funktioner från
Region Skåne. Som framgår av revisionens granskningsrapport 2018 diskuterar den politiska
styrgruppen endast projektets övergripande ekonomi, och sammanträder en gång i kvartalet.
De beslut som den politiska styrgruppen kan ta, enligt intervju, berör tidplanen. I revisionens
tidigare granskning har ansvarsfördelningen kritiserats för att vara otydlig mellan den tekniska
nämnden och den politiska styrgruppen.
3.2.1. Intern granskning av leverantörskostnader
Enligt intervju har projektchefen fått i uppdrag av nämnden att gå igenom leverantörsfakturorna
på en övergripande nivå. Under spårvägsprojektet har det inkommit cirka 10 000 fakturor, i
totalt 70 olika inköpspaket. Varje inköpspaket har granskats avseende det med leverantören
avtalade värdet och det totalt fakturerade värdet. Vidare har fakturorna granskats enligt
följande:
Antal
fakturor/inköpspaket

Kategori

Utförd granskning av fakturor

Antal granskade
inköpspaket

Mindre än 20 fakturor

1

Cirka 55 procent

Mer än 20 fakturor

2

Mer än 100 fakturor
samt 100-200 poster
per faktura

3

Samtliga fakturor och underlag
granskas
De fakturorna med störst värde
upp till 50 procent av det totala
värdet för inköpspaketet
granskas samt dessutom
slumpvis 1 procent av övriga
fakturor
För några enstaka inköpspaket
med särskilt omfattande
fakturaunderlag kontrolleras en
lägre andel fakturor än 50
procent av det totala värdet. De
3 största fakturorna granskas
samt 7 slumpmässigt utvalda
fakturor.

Cirka 45 procent

Cirka 5 procent

Varje faktura i de granskade inköpspaketen har granskats avseende om avtalade à-priser har
fakturerats, om det som har varit beställt/avtalat har fakturerats gällande kvalitet och mängd,
om entreprenörsarvode från leverantörer inte har fakturerats vidare samt så att kostnaderna
som ska ingå i den fasta delen inte har fakturerats.
De inköpspaket med tillhörande fakturor som har granskats har dokumenterats, enligt
presentationsmaterial från nämndens sammanträden den 13 oktober 2019. Inga större
avvikelser har enligt intervju upptäckts.
3.2.2. Ombudsmöten
Under projektets gång har ett flertal ombudsmöten hållits mellan beställaren (tekniska
förvaltningen) och entreprenören (Skanska Sverige AB). Vid mötena deltog Håkan Lockby
(dåvarande teknisk direktör), Per Eneroth (ombud och gatuchef), Pernilla von Strokirch
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(projektchef Lunds kommun) från Lunds kommun. Från Skanska deltog Mats Spansk (ombud),
Mattias Lövbom (Projektchef Skanska) och Hans Hamberg (distriktschef Skanska). Vid vissa
möten deltog även Anders Ternblad (projektledare Lunds kommun) och Gustav Rundberg
(biträdande projektchef Skanska).
Mot bakgrund av vad som diskuterats på ombudsmötena undertecknades en slutlig
överenskommelse den 28 december 2018, mellan den då avgående tekniska direktören och
Skanskas ombud. Enligt projektchefen utgjorde inte överenskommelsen en justering av
slutkostnaden för projektet eller budgetöverskridande utöver det som redan rapporterats till
nämnden. Överenskommelsen gjordes för att säkra slutkostnaden för den fasta delen. Det
framgår inte om nämnden informerades i samband med den undertecknade
överenskommelsen.
Enligt undertecknad överenskommelse fattade parterna beslut om ett tilläggsavtal till det
partneringavtal som ingicks den 24 maj 2016. Tilläggsavtalet avsåg riktpriset och fast del.
Följande framgår av den skriftliga överenskommelsen från den 28 december 2019:
Riktpris för fas 2: 875,2 mkr
Riktkostnad: 800 mkr
Fast del: 75,2 mkr
Vidare fattade parterna beslut om att även framgent löpande följa upp arbetet mot
produktionskalkylen samt löpande bedöma slutkostnadsprognosen. Justeringen av
riktkostnaden gjordes genom ett avsteg i partneringavtalets andra stycke under 5.11. I
gällande stycke i partneringavtalet framgår att riktkostnaden löpande ska kunna justeras, för
av beställaren skriftligen beordrade ÄTA-arbeten. Detta gäller även för likställda ÄTA-arbeten
av väsentlig betydelse, vid ändrat utförande med förbättrad eller försämrad kvalitet samt vid
påvisande av fel i av beställaren framlagd handling som förorsakar väsentlig kostnad för
entreprenören. Avsteg från följande innebar att den nya avtalade riktkostnaden om 800 mkr
enbart skulle kunna justeras löpande genom att beställaren (tekniska förvaltningen) beordrar
ÄTA-arbeten av större omfattning. Vid ombudsmötet fattades även beslut avseende justering
av den fasta delen. Av protokoll framgår att om avtalad riktkostnad justeras ska den fasta delen
justeras motsvarande. Det framgår också av protokoll att överenskommelse skett avseende
att bonus inte ska utgå till Skanska om verklig kostnad är lägre än den avtalade riktkostnaden.
3.3. Fördyringar och slutkostnadsprognos
Spårvägsprojektet hade en ursprunglig budget om 776 mkr, som för prognos 4 2018 hade
skrivits upp till 801,5 mkr. Tekniska nämndens ordförande meddelades den 4 mars 2019, via
mail, om att ytterligare fördyringar uppkommit med ett resultat på en slutkostnadsprognos om
ca 846,9 mkr. Av mailkorrespondens framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott (och därmed
den politiska styrgruppen) blivit informerade om fördyringen innan tekniska nämnden. Enligt
mailkorrespondens från den 3 mars 2019 mellan tekniska nämndens ordförande och
kommunstyrelsens ordförande informerar tekniska nämndens ordförande om behov av
åtgärdspaket och initiativ för uppföljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4 mars gett
kommunkontoret i uppdrag att inhämta en second opinion av spårvägsprojektet. Granskning
och rapport för denna second opinion utfördes av konsult Sven Landelius. Enligt protokoll från
sammanträde den 18 juni 2019 har tekniska nämnden vid extra insatt informationsmöte
informerats om den second opinion som kommunstyrelsens arbetsutskott givit
kommunkontoret i uppdrag att beställa med anledning av de uppkomna fördyringarna.
Nämndens ledamöter ska vid detta mötet ha givits tillfälle att ställa frågor till utredaren. Vid
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kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni har kommunstyrelsen uppmanat tekniska
nämnden att beakta rapportens rekommendationer.
Av protokoll från nämndens sammanträde den 20 mars 2019 framgår att tekniska nämndens
nämndberedning den 5 mars samt kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 mars har fått
prognosökningen redovisad för sig innan den föredrogs på sammanträdet den 20 mars. Av
intervju framgår vidare att förvaltningen hade ett längre möte med tekniska nämndens
ordförande den 4 mars i anslutning till att informationen om fördyringarna kom upp, där
fördyringarna förklarades.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2019 redovisade projektchefen
slutkostnadsprognos i relation till ursprunglig budget samt redogjorde för orsakerna till den
förändrade prognosen. Av intervju samt den presentation som föredrogs i nämnden i mars är
orsakerna till den förändrade prognosen att entreprenören Skanska missbedömt störningarnas
och komplexitetens konsekvenser för projektets fortlöpande samt att Skanska underskattat
kvarvarande arbetes omfattning. Särskilt har maskintimmar och personalkostnader felbedömts
av Skanska, enligt intervju. Lunds kommun kommer bära kostnaden av fördyringen.
Vid granskningstillfället är den största osäkerhetsfaktorn avseende slutkostnadsprognosen
Kraftringen och deras kostnader. Kommunledningen och Kraftringen har tillsammans kommit
överens om att anlita advokatbyrån Vinge för att se över vem av parterna som ska bära vissa
kostnader kopplat till spårvägsprojektet. Detta arbete är vid denna rapports upprättande
pågående.
Det framgår av protokoll att nämnden inte har fattat något beslut avseende de fördyringar som
skett under 2019. Det framkommer vid intervju att Skanskas besked om fördyringen kom för
sent i projektet för att några beslut skulle kunna tas av nämnden.
Vid granskningstillfället har prognos 3 för 2019 föredragits för nämnden, prognos 4 har
brytdatum 31 oktober. Prognos 3 redovisar en slutkostnad (troligt scenario) om 863 mkr,
slutkostnaden har därmed skrivits upp ytterligare sedan de framkomna fördyringarna i mars.
Prognos 3 visar även en slutkostnad enligt sämsta scenario om 896 mkr, och bästa scenario
om 826 mkr. Sämsta scenario kommer gälla om kommunen bär samtliga av de kostnader som
vid granskningstillfället förhandlas med Kraftringen och Region Skåne. Nämnden menar att
det är beklagligt att slutkostnadsprognosen fortfarande justeras vid varje kvartal, trots att
projektet ska vara helt färdigställt vid årsskiftet.
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4. Sammanfattande bedömning
Det är vår bedömning att nämnden har beaktat rekommendationerna från föregående års
granskning. Avvikelserna kvantifieras i månadsrapportering utifrån olika möjliga scenarion.
Vidare har nämnden en stående punkt på sammanträdena för redovisning av spårvägens
ekonomiska status och slutkostnadsprognos. Nämndens beslut framgår i protokoll från
respektive möte.
Spårvägsprojektet kommer enligt prognoser som presenterats att bli betydligt dyrare än
budgeterat. De förhandlingar som pågår vid granskningstillfället mellan Lunds Kommun och
Kraftringen kommer att ha en väsentlig effekt på kommunens slutkostnad.
Det är vår bedömning att nämndens uppföljning av projektet och dess kostnader har stärkts
betydligt sedan revisionens föregående granskningsrapport och att uppföljningen vid
granskningstillfället sker på ett väsentligt mer omfattande sätt. Däremot menar nämnden att
de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att på ett framgångsrikt sätt förstå
komplexiteten i projektets kostnader. Det är nämndens ansvar att tillse att de ges den kunskap
som de anser krävs för att på ett önskvärt sätt kunna följa projektet på den nivå de finner
erforderlig.
Det framgår av granskningsresultatet att nämnden är osäker på vilket mandat och ansvar de
har i relation till den politiska styrgruppen. Det är vår bedömning att nämnden borde klargöra
vilken part som har vilket ansvar vid genomförande av alla projekt där nämnden är involverad.
Likaså hur rapportering skall ske vid avvikelser. Vidare finns olika uppfattningar i nämnd och
förvaltning om vad som är sagt och gjort och vilken information som tillgivits i olika skeden. Det
finns också svårigheter att följa var och av vem vissa beslut tagits. Det är därför vår bedömning
att nämnden i detta projekt, men även i framtida motsvarande projekt, behöver tydliggöra vilka
beslut som fattas samt vilken part som fattar dem.
Stora projektet, som införandet av spårväg, kräver en samordning om ansvar och information
från alla involverade parter. Nämndens ekonomiska uppföljning har stärkts betydligt sedan
föregående års revisionsgranskning, men månadsvis avstämning och rapportering borde ha
skett redan vid projektets början.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:


Vid komplexa projekt tillse att nämnden får den fördjupade information och kunskap
som krävs för att nämnden ska kunna ta sitt ansvar för projektets hantering
 Redan vid uppstart ha täta avstämningar och uppföljningar av genomförande och
ekonomi för de projekt där nämnden är beställare
 I projekt, där nämnden är involverad tillsammans med andra parter, klargöra vilken
part som har mandat att fatta vissa beslut och därmed bär ansvaret för dessa.

Lund den 20 november 2019

Lars Starck
EY

Julia Campbell
EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:


Tekniska nämndens presidium



Projektchef



Förvaltningschef



Gatuchef

Dokument:


Tekniska nämndens protokoll med tillhörande bilagor



Partneringavtal



Protokoll från överenskommelse i samband med ombudsmöten



Mailkorrespondens mellan tekniska nämndens ordförande och projektchefen



Prognoser för spårvägsprojektet



Ekonomisammanställningar och kostnadssammanställningar hänförande till prognoser
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 293
Lundaförslag - Säkrare korsning
Tornavägen och Tunavägen
Dnr TN 2019/0566

Sammanfattning
Boende vid Tunavägen har inkommit med ett lundaförslag som
föreslår att övergångsställena i den aktuella korsningen
kompletteras med refuger för att underlätta för fotgängare och
cyklister. Tekniska förvaltningen förslår att refuger anläggs och
trafiksignalanläggningen kompletteras med de stolpar och
trafiksignaler som behövs under 2020, samt att 450 000 kronor
avsätts.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 oktober 2019.
Lundförslag- Säkrare korsning Tornavägen/Tunavägen, daterad 19
maj 2019.

Yrkanden
Mikael Thunberg (S) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Mikael
Thunbergs (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att refuger anläggs i korsningen Tornavägen och Tunavägen
att avsätta 450 000 kronor inom verksamhet 2510 och projekt
6201XX nindre väg- och trafikobjekt, samt
att anta förvaltningens tjänsteskrivelsen som sitt svar och
översända den till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

TN 2019/0772

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2019-11-20 klockan
17.30–20.56

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Steingrimur Jonsson (V)

Ersättare

Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Ann-Christine Larsson (C)
Johnny Hulthén (S)
My Lilja (S), närvarande fram till och med § 279 kl 18.53
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Per Tranström, färdtjänstchef
Maria Sjögren, utvecklingssamordnare

Justerare

Mikael Thunberg (S)

Paragrafer

§ 270–299

Plats och tid för justering

tekniska förvaltningen, den 2 december 2019 kl 16:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

TN 2019/0772

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

§ 270–299

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-12-25

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikkontoret

Tjänsteskrivelse
2019-10-30

1 (4)

Tekniska nämnden

Anna Karlsson

Anna.karlsson@lund.se

Lundaförslag – Säkrare korsning Tornavägen och
Tunavägen
Dnr TN 2019/0566

Sammanfattning

Boende vid Tunavägen har inkommit med Lundaförslaget, Säkrare
korsning Tornavägen och Tunavägen. Förslaget innebär att
övergångsställena i den aktuella korsningen kompletteras med
refuger för att underlätta för fotgängare och cyklister. Tekniska
förvaltningen förslår att refuger anläggs och
trafiksignalanläggningen kompletteras med de stolpar och
trafiksignaler som behövs under 2020, samt att 450 000 kr avsätts
inom Verksamhet 2510 och projekt 6201XX Mindre väg- och
trafikobjekt.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 oktober 2019
Lundförslag- Säkrare korsning Tornavägen/Tunavägen, daterad 19
maj 2019

Barnets bästa

Beslutet påverkar barn och unga positivt, det kommer bli enklare att
korsa gatan. Trafiksituationen är dock komplex, och de barn och
unga som inte är tillräckligt trafikmogna behöver trots åtgärderna ha
stöd och sällskap av vuxna.

Ärendet

Boende vid Tunavägen har inkommit med Lundaförslaget, Säkrare
korsning Tornavägen och Tunavägen. Tekniska nämnden har getts i
uppdrag att direkt besvara förslaget.
I korthet innebär förslaget att övergångsställena i den aktuella
korsningen kompletteras med refuger för att underlätta för
fotgängare och cyklister.

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-30

Beskrivning av trafiksituationen
Både Tornavägen och Tunavägen är huvudgator i stadens trafiknät.
Korsningen är markerad i kartan nedan. Mängderna av
motorfordonstrafik är relativt stora. Tunavägen har flöden i
storleksordningen 5-6000 motorfordon per vardagsdygn och
Tornavägen cirka 11000 motorfordon per vardagsdygn. Det är rikligt
med fotgängare och cyklister i korsningen vare dag, uppskattningsvis
5000 cyklister och 2500-3000 fot gängare.

Tornavägen utgör ett viktigt stråk för kollektivtrafiken, framförallt i
riktning mot Malmö och mot kommunens östra delar.

Ett utdrag ur STRADA, databas dit både sjukhus och polis
rapporterar skadade och dödade i trafiken, har gjorts för perioden
2014-2018. Sammanlagt har 20 personer skadats i eller i närheten av
korsningen. Av dessa var 16 personer cyklister vid olyckstillfället,
dominerande typen av olycka är singelolycka, det vill säga man har
cyklat och trillat. En person har skadats allvarligt och som färdades
på cykel och kolliderade med en annan cyklist. En fotgängare har
skadats i en kollision med en cyklist. Tre cyklister har skadats
måttligt eller lindrigt i kollision med personbil, och tre personer i
personbil har skadats i krock med annan personbil. Ser man till att
trafiken är omfattande och många människor rör sig i korsningen,
gör tekniska förvaltningen bedömningen att trafiksäkerhetsläget är
acceptabelt.
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Tjänsteskrivelse
2019-10-30

Förslag på åtgärd
Tekniska förvaltningen håller med förslagsställaren om att
korsningen kan utformas på ett sätt som stödjer fotgängare och
cyklister på ett bättre sätt, att anlägga refuger är en bra åtgärd.
Förvaltningen har studerat möjligheterna och vid tre av de fyra
övergångsställena finns plats för refuger. Det är i Tunavägen östra
anslutning som en refug inte får plats. Bredden på gångbanan längs
Tornavägens östra sida, söder om Tunavägen behöver justeras.
Förutsättningen har varit att behålla antalet körfält, vilket är
angeläget för kapaciteten i korsningen samt att korsningen ska vara
farbar för tung trafik. Utformningen redovisas i skissen nedan.

Korsningen har en trafiksignalanläggning, av äldre årgång, och under
2020 kommer trafiksignalen förnyas. I samband med det arbetet
föreslår tekniska förvaltningen att refuger anläggs och
trafiksignalanläggningen kompletteras med de stolpar och
trafiksignaler som behövs.

Effekter

Tillgänglighet förbättras för fotgängarna, refugerna gör det möjligt
att korsa körbanorna i två steg. Refugerna ger tydligare färdvägar
genom korsningen för cyklister och bilister, och deras framkomlighet
påverkas inte nämnvärt. Kapaciteten i korsningen påverkas inte.

Tidplan och ekonomi

Byggande av refuger och justering av gångbana kan genomföras
under 2020, och 450 000 kr reserveras inom verksamhet 2510
Gator, projekt 6201XX Mindre väg- och trafikobjekt.
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Tjänsteskrivelse
2019-10-30

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

refuger anläggs i korsningen Tornavägen och Tunavägen

att

anta tjänsteskrivelsen som sitt svar, samt översände det till
kommunkontoret

att

avsätta 450 000 kronor inom Verksamhet 2510 och projekt
6201XX Mindre väg- och trafikobjekt

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunkontoret

Gatuchef
Per Eneroth
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 282
Yttrande över kommunrevisionens
granskning av upphandlingsprocessen
Dnr TN 2019/0640

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om
servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och
omsorgsnämnden följer Lagen om offentlig upphandling och
kommunens upphandlingspolicy. Brister har uppmärksammats och
utifrån granskningsresultatet har rekommendationer getts till
kommunstyrelsen, servicenämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 oktober 2019.
Missiv från Lunds kommuns revisorer – Granskning av
upphandlingsprocessen, daterad 11 september 2019.
Revisionsrapport, daterad september 2019.

Yrkanden
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) och Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lars
Leonardsson (M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
att översända yttrandet till kommunrevisionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

TN 2019/0772

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2019-11-20 klockan
17.30–20.56

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Steingrimur Jonsson (V)

Ersättare

Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Ann-Christine Larsson (C)
Johnny Hulthén (S)
My Lilja (S), närvarande fram till och med § 279 kl 18.53
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Per Tranström, färdtjänstchef
Maria Sjögren, utvecklingssamordnare

Justerare

Mikael Thunberg (S)

Paragrafer

§ 270–299

Plats och tid för justering

tekniska förvaltningen, den 2 december 2019 kl 16:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-11-20

TN 2019/0772

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

§ 270–299

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-12-25

Tekniska förvaltningen
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse
2019-10-28
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Tekniska nämnden

Heléne Öhrström

Yttrande över kommunrevisionens granskning av
upphandlingsprocessen
Dnr TN 2019/640

Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om
servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och
omsorgsnämnden följer Lagen om offentlig upphandling och
kommunens upphandlingspolicy. Brister har uppmärksammats och
utifrån granskningsresultatet har rekommendationer getts till
kommunstyrelsen, servicenämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 oktober 2019
Missiv från Lunds kommuns revisorer – Granskning av
upphandlingsprocessen, daterad 11 september 2019
Revisionsrapport, daterad september 2019

Barnets bästa

Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i
ärendet.

Ärendet

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om
servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och
omsorgsnämnden följer Lagen om offentlig upphandling och
kommunens upphandlingspolicy. Brister har uppmärksammats, för
tekniska nämndens del avser det att två av sex stickprov saknar
tillräcklig dokumentation. Bedömningen är att de granskade
stickproven inom tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden
visar på en högre regelefterlevnad än övriga nämnder. Utifrån det
samlade granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen
att:
•

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Utifrån sin uppsiktsplikt bevaka och uppmärksamma
följsamheten till lagen om offentlig upphandling (LOU)

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-28
•

•

•
•

I enlighet med kommunstyrelsens ansvarsområde i inköpsoch upphandlingspolicyn samordna kommunens
upphandlingsarbete och därmed verka för att frågor gällande
upphandling i enlighet med LOU samt kommunens riktlinjer
och policys uppmärksammas i kommunen.
Se över organisation och ansvarsfördelning för att tillse att
anställda som genomför upphandlingar har tillräcklig
kompetens och får tillräcklig utbildning.
Systematiskt genomföra uppföljning av kommunens
avtalstrohet.

Upphandlingsutskottet bör utöka sin kontroll till att avse
samtliga nämnder

Vidare rekommenderas servicenämnden och socialnämnden:
•
•
•

Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i
enlighet med regelverken och följa upp att så sker.

Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat
kompetens och får tillräcklig utbildning.

Stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och
inköp med särskilt hänseende på att säkerställa att
konkurrensutsättning genomförs.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de
rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 7 december
2019.
De brister som uppmärksammats avseende tekniska nämnden har
alltså inte föranlett några rekommendationer. Förvaltningen vill
dock kommentera de brister kommunrevisionen konstaterat.
Inköpen från Modul-System Sweden AB avser reservdelar och
uppgraderingsutrustning till biljettautomater för parkering. Den
marknadsundersökning som gjorts som visar på att enbart ModulSystem Sweden AB haft möjlighet att leverera materialet borde ha
dokumenterats.
Inköpen från Stångby Maskin AB är gjorda av Kretsloppsgruppen
som är organiserade under socialförvaltningen men de arbetar åt
tekniska förvaltningen. Som anges i revisionsrapporten har
socialförvaltningen meddelat att Stångby Maskiner inte ska
användas framöver.

Förvaltningen vill även uppmärksamma nämnden på den granskning
kommunrevisionen genomförde 2018 av byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen, miljönämnden och renhållningsstyrelsen
avseende upphandlingsprocessen. Denna granskning resulterade i
att övriga nämnden fick i uppgift att genomföra en egenkontroll. Den
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Tjänsteskrivelse
2019-10-28
egenkontroll som genomfördes avseende tekniska nämnden
resulterade i följande åtgärdsplan
•

•
•

Rutiner för vilka dokument som ska diarieföras bör ses över
och aktualiseras för medarbetarna.

En upphandlingsgrupp bör bildas för att säkra kompetens och
att upphandlingarna fortsatt utförs på ett strukturerat sätt.
Genomföra en direktupphandlingsutbildning för medarbetare
som genomför upphandlingar under 2019.

Samtliga åtgärder är genomförda, ytterligare utbildningstillfälle är
dessutom inbokat.

Därutöver finns i intern kontrollplanen 2019 en kommungemensam
kontrollaktivitet avseende granskning av nämnder och styrelsers
följsamhet mot rutiner kring direktupphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt
att översända yttrandet till kommunrevisionen.
Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Heléne Öhrström
Administrativ chef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02

§ 239

Lundaförslag - Bevara apotek Svanen

Dnr KS 2019/0561

Sammanfattning
Kicki Bobacka föreslår i ett Lundaförslag att kommunen, om det
stämmer att apoteket Svanen ska läggas ned, använder all sin makt
och allt sitt inflytande för att på något sätt bevara och kanske
utveckla apoteket Svanen.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 23 september 2019 § 250
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019
Kicki Bobackas Lundaförslag den 16 maj 2019

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S) och Fredrik Ljunghill (M)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret har
anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-02

KS 2019/0398

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-10-02 klockan 14.00–17.16,
ajournering kl. 15.16 - 15.29 och kl. 17.04 - 17.08

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 220 - 242
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 220 - 243
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 234 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 243 - 249
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 234
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 244 - 249
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), §§ 229 (del av) - 249
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 220 - 232
Jesper Jakobsson, administrativ chef, §§ 220 - 245
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Gunilla Welander, lokalstrateg, §§ 220 - 230

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-02

KS 2019/0398

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD) med Anders Almtren (S) som
ersättare

Paragrafer

§ 220–249

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 10 oktober 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 220 – 242

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 243 - 249

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§ 220–249

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-11-04

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-08-22
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Diarienummer

KS 2019/0561

Pernilla Ardhe

Kommunstyrelsen

046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Lundaförslag - Bevara apotek Svanen
Sammanfattning
Kicki Bobacka föreslår i ett Lundaförslag att kommunen, om det
stämmer att apoteket Svanen ska läggas ned, använder all sin makt
och allt sitt inflytande för att på något sätt bevara och kanske
utveckla apoteket Svanen.

Beslutsunderlag
Kicki Bobackas Lundaförslag den 16 maj 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lundaförslaget
Kicki Bobacka föreslår i ett Lundaförslag att kommunen, om det
stämmer att apoteket Svanen ska läggas ned, använder all sin makt
och allt sitt inflytande för att på något sätt bevara och kanske
utveckla apoteket Svanen.

Kommunkontoret
Engagemanget mot den hotande nedläggningen av apoteket Svanen
har varit stort och brett. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
den 27 maj 2019 att tillskriva Apotekets styrelse och företagsledning
om apotekets betydelse för Lund och med en vädjan om att planerna
på en stängning av verksamheten inte skulle fullföljas.
Av artikel i Sydsvenskan den 14 augusti 2019 framgår att
pressansvarig på Apoteket AB meddelat att ett nytt löpande
hyresavtal träffats med fastighetsägaren Paulssons fastigheter och
att förhoppningen är att apoteket kan öppna igen under andra
halvan av september då hela semesterperioden är över.
Någon överhängande risk för att apoteket Svanen läggs ned förefaller
inte längre finnas. Lundaförslaget får därmed anses besvarat.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-22
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Diarienummer

KS 2019/0561

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret har
anfört

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 235
Lundaförslag - Höjeådalen till statligt
naturreservat
Dnr TN 2019/0490

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att Lunds kommun bjuder in
grannkommunerna för att göra Höjeådalen till ett statligt
naturreservat för att därigenom bevara ett stort, tätortsnära och
välbesökt natur- och rekreationsområde.
Endast staten kan bilda statliga naturreservat inom fler än en
kommun. Länsstyrelsen har meddelat att de i nuläget inte har för
avsikt att bilda ett statligt naturreservat i området. Frågan om att
inrätta ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen är även under
behandling inom ramen för en politisk motion. Frågan om
kommunala naturreservat inom Staffanstorps och Lomma
kommuner behöver hanteras i respektive kommun men
förvaltningen anser att frågan bör lyftas inom ramen för den
samverkan som sker mellan Lunds och Staffanstorps kommuner.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 augusti 2019.
Länsstyrelsens svar på skrivelse angående statligt naturreservat i
Höjeådalen med bilaga, dnr 19/564, daterat 17 juli 2019.
Lundaförslag Höjeådalen till statligt naturreservat, med bilagor,
daterat 6 april 2019.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Johnny Hulthén (S), Johan Nilsson (C), Lars Leonardsson
(M) och Rolf Nilsson (FNL) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anse Lundaförslaget besvarat enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
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Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Christer Persson
010 - 224 10 00 (vxl)
skane@lansstyrelsen.se

Angående förslag till naturreservat i Höjeådalen
Naturskyddsenheten har tagit del av ert förslag till naturreservat i delar av
Höjeådalen i Lunds och Staffanstorps kommun. Förslaget bygger på ett utmärkt
faktaunderlag. Området har sannolikt värden som kan utgöra motiv till ett
långsiktigt områdesskydd.
Ytan som är avgränsad på kartbilaga 3 omfattar cirka 720 ha mark i Höjeådalen söder
om Lund. Det föreslagna naturreservatet ligger till stor del i Lunds kommun men
berör även Staffanstorps kommun. Objektet utgörs av cirka 563 ha odlingsmark,
cirka 13 ha vattendrag och cirka 12 ha skogsmark. Markägare är bland annat Lunds
kommun, Svenska Kyrkan, stiftelser och enskilda. Delar av området berörs av
detaljplaner. Det finns rödlistade arter i området, främst utmed Höje å.
Statens möjligheter att bilda områdesskydd är för närvarande mycket begränsade
beroende på att Naturvårdsverkets anslag för markåtkomst har reducerats kraftigt
under innevarande budgetår. Arbetet med områdesskydd är därför helt inriktat på
att avsluta pågående ärenden, i första hand ärenden om skydd av områden som
berörs av Natura 2000, marina miljöer och ädellövskog. Nya ärenden öppnas endast
undantagsvis och då handlar det om mindre områden där markåtkomstkostnaderna
är låga. Prognosen för tillgången till markåtkomstmedel i framtiden är oklar.
I Lunds kommun har staten bildat 1 nationalpark, 26 naturreservat och 1
naturvårdsområde med en sammanlagd areal på 6 980 ha. Vidare finns statligt
bildade naturreservat som även berör intilliggande kommuner. Lunds kommun har
bildat 6 naturreservat och ett biotopskyddsområde med en sammanlagd areal på 140
ha. I Staffanstorps kommun finns ett statligt naturreservat på knappt 6 ha men inga
kommunala naturreservat.
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Länsstyrelsen ser gärna att kommunerna arbetar mer med områdesskydd för att
bidra till att nå miljömålen. Det finns möjligheter för kommunerna att söka statliga
bidrag, bland annat för att ta fram inventeringsunderlag och skötselplaner till
områdesskydd.
Länsstyrelsen har i dagsläget ingen möjlighet att påbörja nya områdesskyddsärenden
som kan generera höga kostnader för markåtkomst utan hänvisar istället till de
berörda kommunerna som har möjligheter genomföra områdesskydd med
gemensamma bestämmelser.
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Christer Persson
Kopia till:
Lunds kommun: Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen
Lunds kommun: AH, PJ
Staffanstorps kommun: Stadsbyggnadsförvaltningen, Bertil Bengtsson
Kopia internt till:
CB, R-grupp
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

harald_perby@bredband.net
Mon, 1 Jul 2019 08:23:42 +0100
"Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se>
Förslag om naturreservatsbildning i Höjeådalen
Naturreservatsansökan - slutlig.doc, Karta med gränser.docx

Hej,
Härmed översänds ett förslag om att det bör bildas ett statligt naturreservat som
omfattar Höjeådalen. Förslaget har tagits fram inom Höjeådalens intresseförening. Den
separata kartan innehåller bilaga 3 till skrivelsen.
Vi vill ha reda på vilket diarienummer ärendet får och vem som kommer att handlägga
frågan.
Med vänlig hälsning
Harald Perby
Sekreterare
Sunnanväg 18 O
222 26 Lund
0702 83 79 21
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1. Sammanfattning och förslag
I enlighet med 7 kap 4§ Miljöbalken (1998:808) bör Höjeådalen från Knästorp till gränsen mellan
Lunds och Lommas kommuner och dess närmaste omgivningar avsättas som ett statligt naturreservat med syftet:
-

att bevara och utveckla upplevelsevärdena i ett välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett frilufts-, rekreations- och utbildningsområde för allmänheten,
att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och restaurera värdefulla kultur- och
naturmiljöer samt att återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter,
att skydda ån och dess utflöde från ökad tillförsel av föroreningar från ytterligare hårdgjord
mark i närområdet,
att skydda en av sydvästra Skånes mest välbesökta och lättillgängligaste fågellokaler och
att skapa/skydda en ekologisk korridor.

Reservatet bör vara statligt eftersom det omfattar områden i både Lunds och Staffanstorps
kommuner.

2. Lagstiftning och miljökvalitetsmål
Skälen för att bilda ett naturreservat sammanfattas i 7 kap 4§ Miljöbalken (1998:808).
Höjeådalen uppfyller dessa krav. Området är viktigt för friluftslivet, hyser i delar en
intressant biologisk mångfald och där finns kulturvärden att bevara.

1

I EU:s vattendirektiv1 anges krav på ytvatten med mera som är tillämpliga för Höje å.
Förslaget är positivt för arbetet med att regionalt nå flera miljökvalitetsmål, vilket är en uppgift för länsstyrelsen2. Den femte preciseringen till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö3
om att det ska finnas natur och grönområden med god kvalitet och tillgänglighet nära
bebyggelse är central. Förslaget bidrar även till att nå främst Begränsad klimatpåverkan,
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Befintlig klassificering och skydd av området
Idag är Höje å från Genarp till Lomma enligt 3 kap 6§ Miljöbalken klassad som ett riksintresse för friluftsliv (FM 14) 4 med aktiviteter som promenader, fågelskådning med mera
Motivet är att området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och
kulturmiljöer eller vattenanknutna friluftsaktiviteter. I öster går området direkt över i
Häckebergaområdet, som är ett riksintresse för friluftsliv och naturvård (M95).
Lunds tätort är klassad som riksintresse för kulturmiljön (M87). Landskapsbilden i Höjeådalen ingår med motiveringen: ”Uttryck för riksintresset är bland annat stadssiluetten med
siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det omgivande slättlandskapet.” Det innebär
att fälten mellan Höje å och väg 108 inte bör bebyggas då det förstör siktlinjen mot staden.
Landskapsbilden i Höjeådalen i Lunds och Staffanstorps kommuner har den högsta
skyddsklassen enligt Länsstyrelsen5.
Betesmarkerna längs ån från Trolleberg och inklusive Östra Kanik har bara klassats som 3
(lägsta klassen) av Länsstyrelsen. Eftersom dessa ingår som en integrerad del i dalgångens
funktion som ekologisk korridor och rekreationsområde är det viktigt att de också ingår i
naturreservatet.

3. Allemansrättslig mark nära Lunds tätort och i nordvästra
delen av Staffanstorps kommun
Höje å passerar genom ett av landets mest tätbefolkade områden med minst tillgång till
allemansrättslig mark. Omgivningar domineras av tätorter, åkrar, vägar och järnvägar.
Lunds kommun6 har bedömt att Höjeådalen har stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet, stora landskapsestetiska värden, kulturhistoriska, geologiska och biologiska värden. I
Staffanstorps kommun utgör allemansrättslig mark högst tio procent av ytan7. I Lunds
kommun är andelen mellan 40 och 50 procent8 men det är missvisande för den södra och
1
2
3
4
5
6
7
8
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Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
Jämför med 6§ förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/preciseringar-av-god-bebyggd-miljo/
Riksantikvarieämbetet Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län. Dokument uppdaterat 2014-02-18.
Från Sandhammaren till Kullaberg - naturvårdsprogram för Skåne, delen gamla M-län (Malmöhus), sid 97 och
141Länsstyrelsen Skåne 1997.
Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun, antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30, §46, Lunds
kommun.
Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur - Strukturbild för Skåne PM Region Skåne Sid. 33.
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapm---kommundialog-skane-vaxer.pdf
Naturvårdsplan för Lunds kommun, 1990, Lunds kommun, sid 40.

centrala delen av staden. Antalet invånare per hektar allemansrättslig mark inom 10 km från
tätortsgränsen är bland Skånes högsta9. Kommunens stora allemansrättsliga områden ligger
långt öster om centralorten och kräver bil eller långa kollektivresor. Detta gör Höjeådalen
till ett välbesökt och uppskattat närnaturområde.
Redan 1990 framhöll Lunds kommun10 områdets värde och det poängteras också att det är
ett av kommunens få närrekreationsområden. De andra är Nöbbelövs mosse och Kungsmarken, som dock inte fungerar för södra och centrala Lund och Staffanstorp. Intresset för
att besöka Kungsmarken begränsas av att den till största delen upptas av en golfbana.
Höjeådalen får däremot en större betydelse som närrekreationsområde när det byggs nya
bostäder till exempel på industriområdet vid Åkerlund och Rausings väg.
Enligt Lunds kommuns grönprogram11 ska invånarna i kommunen ha tillgång till ett
”Närrekreationsområde på minst 15 ha inom 3 km från bostaden … Ett område för
närrekreation kan vara anlagd park av naturliknande karaktär, skogsplantering eller
allemansrättsligt tillgängligt naturområde.” Det är endast Höjeådalen som uppfyller detta
krav för södra och centrala Lund (och nordvästra delen av Staffanstorps kommun med
Flackarp och Hjärup). De stora grönområden som anläggs på Brunnshög ligger på för stort
avstånd för södra Lund och nordvästra Staffanstorps kommun och har inte det uppvuxna
områdets kvaliteter.
Avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för besöksfrekvensen och
Höjeådalen ligger inom mindre än 300 m avstånd för många som bor i stadsdelarna Väster,
Klostergården och Nilstorp i Lund men besöks även av boende i Lund i övrigt, Värpinge,
Flackarp och Hjärup i Staffanstorp (1 - 2 km avstånd). I bilaga 1 redovisas beräknade restider för boende i olika delar av Lund till Höjeådalen respektive Skryllegården. Slutsatsen är
att Skrylleområdet inte kan fylla den roll som Höjeådalen spelar.
Närnaturens betydelse för folkhälsan

Att ha tillgång till grönområden minskar antalet tillfällen när människor lider av stress12 och
återhämtning går snabbare när folk vistas i naturen13 14. Det är därmed positivt för hälsan
och samhällsekonomin att alla har nära till parker och natur. Stressåterhämtningen beror på
att naturupplevelsen ger distans till vardagens krav och rutiner och det förstärks av att
intresset för naturen får det orsakar stress att bli av mindre betydelse. Det styrks av studier
som visar att den som besöker ett grönområde ofta känner sig mindre stressad. Sambandet
gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk position i samhället15. I den senaste
folkhälsopolitiska propositionen betonade regeringen vikten av tillgång till närnatur16.
9 Grönstrukturprogram för Skåne, 2004, Region Skåne, sid 58.
10 Naturvårdsplan för Lunds kommun 1990, sid 35-38.
11 Lunds kommun: Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun, antaget av kommunfullmäktige 200603-30, §46.
12 Grahn, P. m fl 2003: Landscape Planning and Stress. 36. Urban Forestry & Urban Greening.
13 Bowler et al (2010) A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments BMC
Public Health., 201010:456 https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-456

14 Ulrich (1984), View through a window may influence recovery from surgery. Science 27 Apr 1984:
Vol. 224, Issue 4647, pp. 420-421 DOI: 10.1126/science.6143402.
15 Grahn & Stigsdotter (2003) ”Landscape planning and stress” Urban Forestry & Urban Greening Volume 2, Issue 1, 2003, Pages
1-18. https://doi.org/10.1078/1618-8667-00019
16
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Proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.

Fysisk inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och tidig död17. Vardagsmotion som promenader är en av de viktigaste formerna för fysisk aktivitet och forskningen
visar att en grön närmiljö har en avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv och vistas
utomhus18. Naturupplevelser kan även förkorta rehabiliteringstiden efter en operation.19
I ett tätbefolkat och transportintensivt område som sydvästra Skåne finns det få områden
med tystnad eller låga bullernivåer. Många människor behöver och söker ostördhet i en
variationsrik och naturpräglad miljö som ger möjlighet till återhämtning. I undersökningar
om trivsel i stadsmiljö beklagade 25 procent av respondenterna att de kände sig störda av
vägtrafikens buller. Studier visar att blodtrycket ökar vid vistelse i urban miljö och sjunker
för promenerande i naturmiljö20. För att Höjeådalen även i fortsättningen ska kunna erbjuda
bra upplevelser och möjlighet till återhämtning och rekreation i en naturmiljö är det viktigt
att den inte påverkas av påtagliga intryck från stadsmiljön som mer bebyggelse samt buller
från närbelägen trafik. Därför bör Höjeådalen skyddas för att minimera risken för
exploatering för bostäder och vägar för fordonstrafik.

4. Naturvärden i Höjeådalen
En viktig ekologisk korridor i ett i artfattigt jordbrukslandskap med få spridningsvägar
Höjeådalen bildar en viktig ekologisk korridor som förbinder ett par naturområden i ett i
övrigt hårt exploaterat landskap. Region Skåne21 pekar ut hela sträckningen av Höjeå som
ett ”Ekologiskt stråk med utvecklingspotential” och som ”Viktigt ekologiskt spridningsstråk”. Hela Höjeådalen mellan motorvägen och kommungränsen vid Trolleberg, samt hela
Sankt Lars pekas ut som områden med höga ekologiska värden av Lunds kommun22. Man
säger också ”Längs Höjeå bör ett regionalt stråk skapas till Lomma resp. Genarp”.
Biologiskt sett är det viktigt att små populationer har ett genutbyte med artfränder i angränsande områden och kan sprida sig. Det krävs att de klarar av de miljöer som förbinder de
olika delområdena. Ätlig groda har under senare år med stor framgång kunnat sprida sig
från Kvarndammen till reningsverksdammarna då det finns en vattenförbindelse.
Den ekologiska korridoren består idag av en mestadels smal remsa längs med åfåran,
dammarna, ruderatmark mellan Källbyverket och södra stambanan, angränsande stadsdelars
grönområden (Sankt Lars park, Gröna stråket längs med järnvägen med fotbollsplanerna,
grönskan runt Källbybadet), odlingslottsområden (Källbymölla, Källbytäppan, Badarevägen, Åkerlund & Rausing) och koloniområden (Klostertäppan, Högbo, Västra Sommar-

17 http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18690
18 Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun, antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30, §46, Lunds
kommun
19 Ulrich et al (1991). Environmental Psychology
20 Hartig 2003 ”I naturen sjunker blodtrycket” Skog & Forskning 2003
21 Region Skåne 2004 Grönstrukturprogram för Skåne kartorna på sid 27 och sid 38.
22 Lunds kommun https://www.lund.se/globalassets/lund.se/bygg_bo/klimat-miljo-och-hallbarhet/relevantamiljodokument/gronstruktur-och-naturvardsprogram.pdf sid 12, 64 och 81.
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staden, Västhagen). Rinnebäcksravinen är avskuren då bäcken är kulverterad genom
Värpinge. Den bör på något sätt åter kopplas till ådalen.
Bryts kontakterna mellan grönområdena försämras förutsättningarna för att bevara och
utveckla deras kvaliteter, den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion. En studie
av Nationalstadsparken i Stockholm och dess omgivningar visade att när parkens randområden exploaterades försämrades dess kvaliteter23. Förtätning av staden som inte lämnar tillräckligt utrymme äventyrar alltså dess ekologiska hållbarhet och den biologiska mångfalden. Den gröna strukturen behöver alltså vara sammanhängande.
Hot mot den ekologiska korridorens funktion
Några alternativa naturliga spridningsvägar mellan Höjeådalens östligaste och västligaste
delar finns inte för många arter. Bryts den ekologiska korridoren påverkar det därför betydligt större områden. Nya intrång som den planerade vägen från Åkerlund och Rausings väg
till väg 108 försämrar den ekologiska korridoren. Istället bör man arbeta för att minska av
befintliga hinder. Det är redan problem med korsande vägar och järnvägar med kontinuerlig
rörelse och buller. Speciellt problematiska i detta avseende är motorvägen E22 och Malmövägen som har låga, smala broar över ån. Det finns inte ens plats för en stig under broarna,
de är effektiva barriärer även för människor. Föreningen ser därför positivt på planerna att
höja och förlänga motorvägsbron i samband att trafikplatsen Lund Södra byggs om24 liksom
att möjligheterna för små och medelstora däggdjur att passera säkerställs på båda sidor
utmed ån. För Malmövägen finns det tyvärr inga liknande planer. Den befintliga bron för
väg 108 (väster om Trolleberg) är däremot hög och bred och utgör inget fysiskt hinder.
Däremot stör bullret från trafiken.
Höje ås ekologiska status behöver förbättras
Höje å har en tveksam ekologisk status25 och bör inte utsättas för ytterligare negativ påverkan för att kraven i EU:s vattendirektiv ska nås. Bland annat är det tveksamt om miljömålen
i artikel 4 i direktivet och de angivna tidsgränserna i artikeln kan anses vara uppnådda när
det gäller Höje å och dess avrinningsområde.
Till miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag finns det elva preciseringar26. Av de
som är relevanta för Höje å bedömer vi att ingen är uppnådd idag trots att det inom ramen
för åtgärdsprogrammet har vidtagits omfattande åtgärder. För att förbättra tillståndet behöver det genomföras åtgärder i hela vattenavrinningsområdet men det är särskilt viktigt att

23 Peter Schantz In book: The European City and Green Space; London, Stockholm, Helsinki and S:t Petersburg,
1850-2000, Edition: 1st, Chapter: The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable
Development?, Publisher: Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Great Britain, Editors: Peter Clark, pp.159-174 S
170
https://www.researchgate.net/publication/273141855_The_Formation_of_National_Urban_Parks_a_Nordic_Contri
bution_to_Sustainable_Development/download
24 Trafikverket Granskningshandling Väg E22 Ny Trafikplats Lund Södra. Lund och Staffanstorps kommun, Skåne
län. Planbeskrivning, 2018-06-15.
25 Viss, Vatteninformationssystem Sverige. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspxwaterMSCD=WA73964556
26 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoaroch-vattendrag/Precisering-av-Levande-sjoar-och-vattendrag/
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minska belastningen från åns närmiljö. Ett särskilt problem är att det finns rensmassor med
kraftigt förhöjd oljehalt vid Knästorp27.
En del hårdgörningar är redan genomförda/beslutade. Dessa riskerar att ytterligare försämra
åns tillstånd och innebär att skyddet blir ännu viktigare. Dagvattenflödet mot ån ökar och
med det tillförseln av föroreningar om nya ytor hårdgörs när den planerade Källbystaden
byggs, när de nya spåren dras fram och när Klostergårdens station anläggs. Det samma sker
om bostadsområdet Källby ängar utvidgas. För åns vattenkvalitet är det därför viktigt att
inga ytterligare ytor i dess närhet hårdgörs. Ett naturreservat som omfattar en tillräckligt
bred zon på båda sidor om ån kan därför bidra att till åns ekologiska status förbättras, vilket
bidrar till att kraven i vattendirektivet och miljökvalitetsmålets preciseringar infrias lokalt.
En av sydvästra Skånes mest välbesökta och lättillgängliga fågellokaler skyddas
Området är en populär och välbesökt fågellokal. Källbyverkets dammar är kända långt
utanför Lund för det stora antalet övervintrande våtmarksfåglar. Grunden för dammarnas
funktion som fågellokal är att det finns ett kontinuerligt flöde och att större delen alltid är
isfria, vilket bör säkerställas om verket läggs ned. Dammarna är även en viktig lokal för
fladdermöss varför ljusstörningarna bör minimeras.
Inom området häckar i Sverige mindre vanliga arter som kungsfiskare, backsvala och
kärrsångare och det finns goda stammar av Sydsveriges lövskogsarter. Vintertid övervintrar
populära skogsarter som domherre, sidensvans och gråsiska i området.
För grodor och salamandrar är kombinationen av lekdammar och marker där de kan söka
föda eller övervintra avgörande. Till exempel förekommer vanlig groda och vanlig padda
frekvent i Källbymölla odlingsområde. En lott inom området är avsatt som ett informellt
minireservat där mindre vattensalamander föryngrar sig i de små dammarna. Den ätliga
grodan har en god stam i kvarndammen och i reningsverksdammarna. I Sverige är den
begränsad till sydvästra Skåne med undantag för ett par troligen utplanterade bestånd.
Stammen i området är stor och viktig nationellt.

5. Kulturhistoriska värden
I Höjeådalen finns många historiska lämningarna från stenåldern till modern tid, se bilaga 2.
Ån var en viktig transportled upp mot Uppåkraområdet vars historiska betydelse inte
behöver utvecklas. Det finns tiotal kända boplatser och väster om industriområdet vid
Lyckebacken finns en bronsåldershög. Delar av området omfattas därför av lagen
(1942:350) om fornminnen.
Källbyområdet
I sitt bevarandeprogram behandlar Lunds kommun Källbyområdet28. Byn Källby hade anor
från järnåldern och fick troligen ett permanent läge från 1000-talet. Ett spår av byn är den
gamla byvägen som löper från Västanväg ner mot bron över Höjeå upp mot Flackarp. Vid
27 Analys av rensmassor vid Knästorp, Ekologgruppen 2016, sidan 6. Länk ”Rapport rensmassor Knästorp” på
http://www.hojea.se/Recipientkontroll.htm
28 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/K%C3%A4llby_-_en_utpl%C3%A5nad_by
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åpassagen finns rester av Källbymöllas kvarndamm. De hamlade pilarna längs byvägen norr
om bron bör vara minst 150 - 200 år gamla.
I området finns fragment av det äldre odlingslandskap som låg på Källbys marker. Väster
och söder om Lyckebacken samt runt Hälsans stig från Nordanväg fram till hundrastplatsen
vid Badarevägen finns hassel- och avenboksbestånd. Enstaka plantor kan vara relativt gamla
men vi har inte lyckats kartlägga hur gamla bestånden är och hur omfattande de har varit
tidigare. Insprängt i dessa bestånd växer körsbärs- och mirabellträd. För ett äldre jordbruk
var det brukligt att fruktträd blandades in i bestånd av andra arter.
Sankt Larsparken
Genom Sankt Larsparken passerar Höje å genom en annan omgivning än i angränsande
delar. Ån löper i en mindre ravin genom parken och förefaller inte vara lika rätad som på
sträckan västerut till Värpinge.
Förutom det före detta mentalsjukhusets kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns där en
park med högstammiga träd med ett relativt rikt fågelliv. Även om parken är anlagd och där
finns bebyggelse har den i delar drag av en äldre lövskog av en typ som inte finns nära
stadens centrum. Lunds kommun betecknar den som ”uteklassrum”29.

6. Geografisk omfattning
Förslaget till reservatsgränser framgår av kartan i bilaga 3. Det omfattar ådalen från
områden kring Knästorp i öster till kommungränsen mellan Lund och Lomma i väster.
Reservatet bör vara statligt eftersom det omfattar mark i två kommuner (Lund och
Staffanstorp). Majoriteten i Lunds kommun har nu enats om att bilda ett kommunalt
naturreservat i sin del av dalen. Det är ett bra steg som vi stödjer men det räcker inte
eftersom även områden i Staffanstorp på Höjeås södra sida är viktiga för friluftslivet och
djur- och växtliv. Det går inte att skydda den ena sidan av ån och bygga nära den på den
andra.
Gränserna är valda för att skapa en sammanhängande ekologisk korridor som samtidigt
fungerar som ett natur/rekreationsområde samt att skydda ån från ökade föroreningar om
ytterligare ytor i närområdet hårdgörs. Mellan Trolleberg och kommungränsen LundLomma har det anlagts våtmarker och åfåran har grävts om så att den återigen meandrar30.
Det förbättrar den ekologiska korridorens kvalitet och ökar rekreationsvärdet.
Sidledsutsträckningen (nord-syd) ses enklast på kartan i bilagan. Mellan Trolleberg och
kommungränsen Lomma-Lund är Önnerupsvägen en naturlig nordgräns. Då ingår områden
som flitigt utnyttjas som närnaturområden och som är viktiga för den biologiska
mångfalden.
På sträckan mellan väg 103 öster om Trolleberg och E22 bör reservatsgränsen söder om ån
följa väg 108. Det följer av sambandet genom topografin, men även med hänvisning till
Naturvårdsverkets parameter ”Tilltalande landskapsbild” i samband med riksintresset. På
29 https://www.lund.se/naturskolan/uteklassrum/sankt-lars-parken/
30 http://www.hojea.se/rapporter/Trolleberg_meandring_bottenfaua_fisk-2012.pdf
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nordsidan av sträckan bör reservatet sammanbindas med reservatet i Rinnebäcksravinen och
omfatta de befintliga grönområden/åkrarna söder om Värpinge och Pilelyckan och de
befintliga grönområdena/odlingslotterna på båda sidorna längs järnvägen i höjd med
Nordanväg. Värt att notera är att dessa åkrar brukas ekologiskt och med kulturarvssorter31.
Öster om väg E22 är motivet för de föreslagna gränserna i norr och söder att landskapsbilden ska bevaras och ytterligare tillförsel av föroreningar undvikas32. I samband med den
planerade ombyggnaden av E22 vid Lund Södra är avsikten att bygga en passage under
motorvägen, vilket gör att den delen blir en integrerad del av rekreationsområdet och även
förhoppningsvis en del av en utvidgad ekologisk korridor.
Den föreslagna utformningen bidrar till att Skydda riksintresset (M87) för Lunds tätort, där
bland annat stadssiluetten med siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det omgivande
slättlandskapet är en kvalitet33.

7. Framtida utveckling
Befintlig verksamhet

Nära Lunds tätort har de nuvarande värdena skapats av människan. Exempelvis är Källbyverkets dammar viktiga för dalgångens biologiska värden. Föreningen ser därför ingen
motsättning mellan att den verksamheten fortsätter och dammarna ingår i ett naturreservat.
Om Källbyverket stängs bör avvecklingen ske så att dammarnas biologiska värde bibehålls
eller till och med ökar. Det förutsätter att de åtminstone i delar är isfria under vintern. På
samma sätt bidrar odlings- och kolonilotter inom området genom att de skapar en varierad
miljö som utnyttjas av fåglar, insekter och amfibier. Källbymölla odlingsområde är den del
av ådalen nära Lunds centrum där det förekommer flest pollinatörer. Jordbruket inom
området är viktigt för att bibehålla landskapsbilden.
De närmare villkoren hur dessa verksamheter ska bedrivas i fortsättningen bör med
utgångspunkt i 7 kap 5 och 6§§ Miljöbalken regleras i reservatsföreskrifterna.
En del av planeringen för det framtida attraktiva Lund

Städer och samhällen är attraktivare för både medborgare och besökare om det är nära till
naturen och fritidsområden och det är en viktig faktor för att skapa en god livsmiljö för
människor. En stor del av vardagsfriluftslivet utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet. Naturen är en plats för möten mellan generationer och olika grupper i samhället och
bidrar därmed till social sammanhållning och integration.
I enlighet med vad Lunds kommun skriver i översiktsplanen34 om riksintresset FM14 är det
viktig att utveckla rekreations- och naturvärden i området då Höje å är en stor tillgång för
31 https://www.varpingegolfbana.se/?page_id=342
32 Lunds kommun. Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun, antaget av kommunfullmäktige 200603-30, §46.
33 Riksantikvarieämbetet 2014 Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län (M)
34 Lunds kommuns översiktsplan 2018 sid 82.
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lundabornas möjlighet till vardagsnära naturupplevelse och friluftsliv. Detta bör vara ett
huvudsyfte med naturreservatet. För att bibehålla värdena i området är det viktigt att
ytterligare ingrepp i området begränsas starkt. Det gäller såväl bebyggelse med ytterligare
hårdgörning av mark i åns närhet liksom ny infrastruktur.
Motion, vandring och promenader
Lunds kommun ser som en utvecklingsmöjlighet att det anläggs fler stigar, beteshävden
utökas och att delar av området skyddas som naturreservat och framhåller vikten av att
näringsbelastningen i ån minskar35. Även i en rapport från Vattenrådet påtalas vikten av
minskad närsaltbelastning36 .
Skåneleden går idag inte i närheten av Lunds centralort. Ett naturreservat längs Höje å
skulle som en extravinst ge ett utmärkt tillfälle att binda ihop Skåneleden vid Genarp/
Häckeberga med den kustnära delen vid Lomma.
En resurs för naturpedagogik
Ett bra närnaturområde är ett viktigt instrument när det gäller att bygga upp kunskapen om
vår miljö och naturens värde. Till exempel är det i Lunds närhet nästan enbart i Höjeådalen
som man ser i övriga landet vanliga djur som räv och rådjur. En naturlig del av inrättandet
av ett naturreservat i Höjeådalen är att det öppnas ett naturum där informationen om
områdets natur- och kulturvärden till enskilda besökare kombineras med verksamhet riktas
till daghem, förskolor och skolor. Detta vore särskilt klokt då Sankt Larsområdet nu
utvecklas till ett kärnområde för skolor.
För barn erbjuder Höjeådalens dammar, öppna marker och skogsmarker möjligheter till att
lära känna och undersöka naturen och den biologiska mångfalden. Möjligheterna till
spontan lek är goda. Detta är viktigt för upplevelsen av och förståelsen för naturen. För mer
kvalificerade studier finns det enligt Artportalen flera fladdermusarter i området37. Längs
banvallen finns åtminstone följande skyddsvärda växter: klintsnyltrot på väddklint,
rosenlök, naverlönn, vit sminkrot, ask och pilblad. På ett annat ställe finns den enligt den
nationella rödlistan hotade sputsporren.
Ett par hotade insekter har påträffats i Höjeådalen. Det är Longitarsus pellucidus. Scirtes
orbicularis, Aplocera efformata (mindre taggmätare), Abraeus granulum och
Zygaena filipendulae (sexfläckig bastardsvärmare) är nära hotade. Cryptophagus fuscicornis
och Cossonus parallelepipedus (större vedvivel) är sårbara.

35

Lunds kommun. Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun, antaget av kommunfullmäktige 2006-0330, §46.
36 Nilsson, R. och Johansson J. 2015 Helhetsperspektiv Höje å – Värdering av och åtgärdsförslag för
ekosystemtjänster. Utgiven av Höje å Vattenråd.
37 De påträffade arterna är Myotis sp., vattenfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrel, gråskimlig fladdermus,
nordfladdermus och större brunfladdermus. Se Inventering av fladdermöss i Höjeådalen, från Värpinge till S:t Lars
park, Lunds kommun, Rydell Eklöf 2018-10-04, på uppdrag av Ekologgruppen.
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Bilaga 1

Restider till och från rekreationsområden i Lunds närhet
Med hjälp av Google Maps har vi jämfört hur snabbt det med olika trafikmedel går att nå Höjeådalen och ett av Lunds populäraste och bäst utbyggda rekreationsområden - Skryllegården - som
ligger 13 kilometer öster om innerstaden. Resultatet visas i tabellen nedan. Tiderna är ungefärliga. I
alla fall utom ett är bilen snabbast även på korta avstånd.
Restiderna till Höjeådalen är mycket korta med både cykel och bil. Det underlättar korta spontana
utflykter dit även på vardagar. Restiderna med kollektivtrafiken är ofta två till tre gånger längre men
fortfarande mindre än en halv timme, ofta mycket kortare. Däremot tar det nästan en timme att resa
till Skryllegården med cykel eller kollektivtrafik. Det är lite bättre för de östliga stadsdelarna,
varifrån det tar en halv timme med cykel. Naturbussen som kör till Skryllegården direkt från Lunds
tätort innebär i allmänhet ingen stor skillnad. Två timmars restid fram och tillbaka utesluter spontana utflykter även under helger. Dessutom är turtätheten låg. Resan måste förberedas och vara del
av utflykten. Incitamentet att använda bil är stort, mycket större än för resmål i Höjeådalen.
Tidsvinsten när man tar bil istället för miljövänliga transportmedel ligger runt en faktor två.
Undantaget är återigen stadsdelarna längst i öster. Vi har inte hittat några uppgifter om hur stor
andel av resorna som sker med bil, men storleken av parkeringsplatsen i Skryllegården är en tydlig
indikation på att andelen av bilresor är hög.
Höjeådalen
Buss
Bil

Cykel

6
12

21
29

6
10

0
17

53
56

59
56

23
23

Bil tidsvinst
[%]
57
59

5
6
16
22
15

6
13
26
38
36

5
7
10
11
10

0
-17
38
50
33

49
46
46
41
30

51
50
51
53
28

21
22
20
18
14

57
52
57
56
50

[Min]
Lund Väster
Gunnesbo &
Nöbbelöv
Lund Södra
Innerstaden
Lund Nord
Brunnshög
Lund Öster

[Min]

Bil tidsvinst
[%]

Skryllegården
Buss
Bil

[Min]

Cykel
[Min]

[Min]

[Min]

Tabell 1: Restider med olika trafikslag från olika stadsdelar i Lund till någon plats i Höjeådalen eller till
Skryllegården.

Runt 40 minuters restid med bil fram och tillbaka till Skryllegården försvårar korta utflykter en
vardagskväll. Till Höjeådalen däremot är det enkelt även med miljövänliga transportmedel när man
bor i närheten.
Slutsatsen är att Höjeådalen är mycket tillgängligare än Skryllegården. För stadsdelarna Lund
Väster, Gunnesbo, Nöbbelöv, Innerstaden och Lund Södra gäller det även för cykling till Höjeådalen. För de andra stadsdelarna blir restiden med cykel till Höjeådalen jämförbar med den för bil
till Skryllegården. För Lund Södra är även restiden till Höjeådalen med kollektivtrafik kortare än
den med bil till Skryllegården.
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Bilaga 2. Skärmdump från Fornsök med kända fornminnen i Höjeådalen

11

Bilaga 3.

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen

1 (3)

Tjänsteskrivelse
2019-08-26

Tekniska nämnden

Anna Helgeson
046-359 35 82
anna.helgeson@lund.se

Lundaförslag – Höjeådalen till statligt naturreservat
Dnr TN 2019/0490

Sammanfattning
Lundaförslaget Höjeådalen till statligt naturreservat har remitterats
till tekniska nämnden för handläggning och direkt besvarande.
Förslagsställaren yrkar att Lund bjuder in grannkommunerna för att
göra Höjeådalen till ett statligt naturreservat för att därigenom
bevara ett stort, tätortsnära och välbesökt natur- och
rekreationsområde.
Endast staten kan bilda statliga naturreservat inom fler än en
kommun. Länsstyrelsen har meddelat att de i nuläget inte har för
avsikt att bilda ett statligt naturreservat i området. Frågan om att
inrätta ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen är under
behandling inom ramen för en politisk motion. Frågan om
kommunala naturreservat inom Staffanstorps och Lomma
kommuner behöver hanteras i respektive kommun men
förvaltningen anser att frågan bör lyftas inom ramen för den
samverkan som sker mellan Lunds och Staffanstorps kommuner.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att anse Lundaförslaget
besvarat med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 augusti 2019
Länsstyrelsens svar på skrivelse angående statligt naturreservat i
Höjeådalen med bilaga, dnr 19/564, daterat 17 juli 2019
Lundaförslag Höjeådalen till statligt naturreservat, med bilagor,
daterat 6 april 2019

Barnets bästa
Att skydda områden för natur och friluftsliv är bra för barn. Det
innebär att grönytor säkras för framtiden och utgör en resurs även
för kommande generationer. Det bidrar också till att mildra klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Att ha god
tillgång på stadsnära naturområden är mycket viktigt för att kunna
erbjuda barn goda boendemiljöer och naturkontakt. Närhet till vild

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-26

natur är inte minst viktigt för socioekonomiskt svagare grupper där
barn inte har möjlighet att resa utanför närområdet eller delta i
aktiviteter i större utsträckning.

Ärendet
Lundaförslaget Höjeådalen till statligt naturreservat har remitterats
till tekniska nämnden för handläggning och direkt besvarande.
Förslagsställaren önskar att Lund bjuder in grannkommunerna för
att göra Höjeådalen till ett statligt naturreservat för att därigenom
bevara ett stort, tätortsnära och välbesökt natur- och
rekreationsområde.
Förslagsställaren menar att endast spara det strandskyddade
området längs ån blir för litet och naturupplevelsen i området
kommer att påverkas negativt om bebyggelse tillåts så nära ån.
Istället bör kommunen tänka visionärt och klimatsmart och skapa ett
statligt naturreservat av väl tilltagen storlek.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar bilden att ett stort naturreservat på båda sidor
om ån och även nedströms i Lomma kommun vore det bästa ur
natur- och friluftslivshänseende. Endast staten kan bilda statliga
naturreservat och reservat som sträcker sig över flera kommuner.
Länsstyrelsen har till Höjeådalens intresseförening meddelat att man
i dagsläget inte har någon möjlighet att påbörja nya
områdesskyddsärenden som kan generera höga kostnader för
markåtkomst. Länsstyrelsen hänvisar istället till de berörda
kommunerna som har möjligheter genomföra områdesskydd med
gemensamma bestämmelser.
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare meddelat att man ställer
sig positiv till att bilda ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen
inom Lunds kommun. Området har höga värden både för natur och
friluftsliv, och områdets betydelse kommer att öka i och med
utbyggnaden kring Klostergårdens station. Åtgärden att bilda
naturreservat i Höjeådalen ligger i linje med centrala styrdokument
för arbetet med grönstruktur och naturvård i kommunen.
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt tekniska nämnden
förbereda inrättandet av ett naturreservat i Höjeådalen. Frågan om
att inrätta ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen är i Lunds
kommun också under behandling inom ramen för en politisk motion,
(TN 2019-238/KS 2019-192).
Lunds kommun har tydligt uttalat behovet av att också skydda och
utveckla naturen på andra sidan ån, i Staffanstorps kommun. Frågan
om inrättande av naturreservat inom Staffanstorps och Lomma
kommuner behöver hanteras i respektive kommun men frågan
kommer att lyftas inom ramen för den samverkan som sker mellan
Lunds och Staffanstorps kommuner.

2 (3)

Tjänsteskrivelse
2019-08-26

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anse Lundaförslaget besvarat enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 108
Lundaförslag om att införa Jojo-plus för
gymnasieelever
Dnr UN 2019/0447

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt lundaförslag om införande av JoJoplus för gymnasieelever till utbildningsnämnden för handläggning
och direkt besvarande. Skånetrafiken håller på med byte av biljettsystem. JoJo plus säljs inte för innevarande läsår. Det är därför inte
möjligt att tillmötesgå förslagsställarens önskemål.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-04.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att överlämna denna tjänsteskrivelse till förslagsställaren som sitt
svar över lundaförslag om att införa JoJo Plus för gymnasieelever.
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

UN 2019/0385

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-09-18 klockan 17.00–18.19

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Camilla Norberg Hansen (L)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)

Tjänstgörande ersättare

David Liljedal (C), tjänstgör för Ida Alterå (C)
Ann-Louise Levau (S), tjänstgör för Elin Folkesson (S)
Sven Björnsson (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)

Ersättare

Sarah Hammar (L)
Betty Jansson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Mats Nilsson (S), kl. 17.35-18.19
Margot Bengtsson (V)
Frida Gudmundsson (FI)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonomichef/lokalsamordnare, §§ 96-108
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 96-105
Anna Röjås, HR-chef
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare
Simon Ekvall, personalföreträdare Lärarförbundet
Judit Pozna Meding, kommunikatör
Annika Mullaart Ed, jurist, §§ 96-105

Justerare

Per Almén (S)

Paragrafer

§ 96–115

Plats och tid för justering

Torsdagen den 26 september 2019, kl. 10:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

UN 2019/0385

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragrafer

§ 96–115

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-21

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Magnus Sternudd
046-359 44 77
magnus.sternudd@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-07-04

1(2)

Utbildningsnämnden

Lundaförslag om att införa JoJo Plus för gymnasieelever.
Dnr UN 2019/0447

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt lundaförslag om införande av JoJo plus
för gymnasieelever till utbildningsnämnden för handläggning och direkt
besvarande. Skånetrafiken håller på med byte av biljettsystem. JoJo plus
säljs inte för kommande läsår. Det är därför inte möjligt att tillmötesgå
förslagsställarens önskemål.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-04 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Yttrandet görs i avsikt att klargöra möjligheterna att underlätta
elevers resor under kvällar, helger och skollov.

Ärendet
Bakgrund
Ett lundaförslag om att införa JoJo Plus för gymnasieelever har inkommit till
kommunstyrelsen.
Elever som har minst 6 kilometers resväg till skolan kan ansöka om att få
resekort (JoJo Skola) för resor med kollektivtrafik till och från skolan.
Kortet är giltigt helgfria vardagar 03:00 till 20:00 under terminstid.
Regionstyrelsen beslutade 2015-09-03 om att införa ett nytt kort (Jojo Skola
plus) med obegränsad tids-giltighet alla dagar i veckan under terminstid.
JoJo skola plus erbjöds som tillägg till JoJo skola. Priset sattes i intervallet
300-600 kr/termin beroende på antalet zoner. Tillägget administrerades av
de kommuner som valde att ansluta sig till systemet.
Förslagsställaren framhåller att många elever pendlar in från byarna inom
Lunds kommun. Införande av JoJo Plus skulle främja möjligheten träffa
vänner från olika delar av Skåne och åka till fritidsaktiviteter.
Skånetrafiken är nu på gång med att byta biljettsystem. JoJo korten håller på
att fasas ut och kommer kommande årsskifte helt ha ersatts. JoJo skola plus
säljs därför inte längre. Det nya systemet som gäller från höstterminen 2019
är dock generösare. Den nya Skolbiljetten gäller till skillnad från tidigare
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-35 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-07-04

för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag mellan den 12
augusti 2019 och 12 juni 2020. Skolbiljetten gäller även på skollov under
läsåret.

Utbildningsförvaltningen anför
Skånetrafiken håller på med byte av biljettsystem. JoJo plus säljs inte för
kommande läsår. Det är därför inte möjligt att tillmötesgå förslagsställarens
önskemål.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonomichef/lokalsamordnare

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att överlämna denna tjänsteskrivelse till förslagsställaren som sitt svar
över lundaförslag om att införa JoJo Plus för gymnasieelever.
Rasmus Törnblom
Ordförande
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Akten
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 234
Lundaförslag - Låt Rögleskogen bli en del
av Skryllereservatet!
Dnr TN 2019/0454

Sammanfattning
Förslagsställaren yrkar att kommunen inrättar naturreservat i
Rögleskogen.
Förvaltningen delar förslagsställarens bild av Rögleskogen som
viktig för friluftslivet och som en viktig del i helheten kring
Skrylleområdet. Förvaltningen ser inte att det är framkomligt i
nuläget att bilda naturreservat på den mark som NCC äger.
Förvaltningen ser det inte heller som en prioriterad åtgärd att bilda
naturreservat på den mark som ägs av Lunds kommun, då denna
redan förvaltas för naturvård och friluftsliv och funktionellt utgör en
del av Skrylle rekreationsområde.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2019.
Lundaförslaget - Låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet!, med
bilagor, daterat 17 mars 2019.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) bifall till Lundaförslaget.
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande mot Cecilia Barnes (L)
yrkande och finner Cecilia Barnes (L) yrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
Sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Magnus
Liljeroth (SD)) för bifall till Cecilia Barnes (L) yrkande.
Fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Johnny Hultén (S), Steingrimur Jonsson
(V)) för bifall till Karin Svenssons (MP) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att besvara Lundaförslaget enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med en skriftlig reservation,
se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Reservation 2 från MP på tekniska nämndens sammanträde 19/9 2019
§ 26 Lundaförslag – Låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet
Människor i Lunds kommun behöver ha en större tillgång till närnatur
där de kan uppleva naturens skiftningar under olika årstider, och kunna
röra sig utomhus. Lunds befolkning ökar och besökstrycket i
Skrylleområdet är stort. Därför bör Skryllereservatet utökas och även
omfatta Rögleskogen.
Karin Svensson Smith MP

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen

Tjänsteskrivelse
2019-08-28
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Tekniska nämnden

Anna Helgeson
046-359 35 82

anna.helgeson@lund.se

Lundaförslag – Låt Rögleskogen bli en del av
Skryllereservatet!
Dnr TN 2019/0454

Sammanfattning

Lundaförslaget Låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet! har
remitterats till tekniska nämnden för handläggning och direkt
besvarande. Förslagsställaren yrkar att kommunen inrättar
naturreservat i Rögleskogen.

Förvaltningen delar förslagsställarens bild av Rögleskogen som
viktigt för friluftslivet och som en viktig del i helheten kring
Skrylleområdet. Förvaltningen ser inte att det är framkomligt i
nuläget att bilda naturreservat på den mark som NCC äger.
Förvaltningen ser det inte heller som en prioriterad åtgärd att bilda
naturreservat på den mark som ägs av Lunds kommun, då denna
redan förvaltas för naturvård och friluftsliv och funktionellt utgör en
del av Skrylle rekreationsområde. Förvaltningen föreslår tekniska
nämnden att avslå Lundaförslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 augusti 2019
Lundaförslaget Låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet!, med
bilagor, daterat 17 mars 2019

Barnets bästa

Att ha god tillgång till naturområden är mycket viktigt för att kunna
erbjuda barn goda boendemiljöer och naturkontakt. Närhet till vild
natur är inte minst viktigt för socioekonomiskt svagare grupper där
barn inte har möjlighet att resa utanför närområdet eller delta i
aktiviteter i större utsträckning. Hela Skrylleområdet är idag mycket
viktigt för barn och unga, både direkt som plats för friluftsaktiviteter
och indirekt som källa till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-28

Ärendet
Ett Lundaförslag har inlämnats till kommunen där förslagsställaren
yrkar att kommunen bildar naturreservat i Rögleskogen. I förslaget
anförs huvudsakligen följande:

NCC, som driver stenbrottet vid Skrylle, kommer under våren 2019
att lämna in en begäran om att utöka verksamheten väster om väg
952. Där ligger idag ett mycket uppskattat skogsparti som besöks av
ryttare, hundägare, motionärer, skolklasser, friluftsmänniskor och
gäster vid Rögle Kloster. Här vill NCC röja skogen för att göra ett
upplag samt skapa ytor för försäljning av stenmaterial. Förverkligas
planerna kommer en viktig grön förbindelselänk mellan Södra
Sandby och Skrylle att gå förlorad och ett område för närrekreation
försvinna.

Rögleskogen är klassad som riksintresse för såväl friluftsliv som
naturvård och utgör en omistlig del för sandbybornas och
skryllebesökarnas rekreation. Skrylleområdet är redan mycket
välbesökt och områdets betydelse kommer att fortsätta att öka i takt
med att befolkningen växer. I Lund kommuns fördjupade
översiktsplan från 2006 betonas Skrylleområdets stora betydelse
som rekreations- och friluftsområde för hela sydvästra Skåne. Lunds
kommun investerar nu stort i att iordningställa den tidigare deponin
och Rögleskogen blir här en viktig förbindelselänk för att koppla
samman deponin och dammarna i ett större ströv- och
friluftsområde. I den fördjupade översiktsplanen har Lunds kommun
också angett Rögleskogen som ett framtida naturreservat.
Vi vill därför att kommunen förverkligar sina intentioner enligt den
fördjupade översiktsplanen och inlemmar Rögleskogen i
Skryllereservatet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar förslagsställarens bild av Rögleskogen som en
viktig pusselbit i Skrylleområdet. Här finns stora möjligheter till
aktivt friluftsliv med varierade naturupplevelser, och området är
utpekat som såväl riksintresse för naturvård och friluftsliv och som
värdetrakt för biologisk mångfald kopplad till lövskogsmiljöer.

Höga bevarandevärden föreligger och kommunen har sedan tidigare
gjort ställningstagandet, inom ramen för den fördjupade
översiktsplanen för Skrylle, att motiv för naturreservatsförordnande
föreligger i skogsområdet väster om väg 952 i höjd med
Skrylletäkten (område 3-4, 8 samt 10 på karta för
bebyggelseutveckling och naturvård i FÖP:en).

Förvaltningen ser dock inte att reservatsbildning i detta område är
framkomligt i nuläget givet markägarförhållandena. Väster om vägen
mellan Dalby och Södra Sandby ägs marken huvudsakligen av NCC
Industry AB. Området är utpekat som riksintresse för naturvård och
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Tjänsteskrivelse
2019-08-28
friluftsliv, men också som riksintresse för värdefulla
ämnen/bergmaterialindustri.

Lunds kommun har tidigare bildat ett antal naturreservat men
uteslutande på egen mark eller mark som förvärvats för ändamålet.
Det är juridiskt möjligt att bilda naturreservat mot markägarens
vilja. Markägaren kan då stämma den som bildar naturreservatet på
ekonomisk ersättning. Det är också möjligt för markägaren liksom
för exempelvis en rad statliga myndigheter att överklaga ett beslut
om naturreservat, inte minst blir en överprövning sannolik om
naturreservatet omfattar ett område som berörs av flera motstående
riksintressen. Att driva ett ärende av denna karaktär skulle ta stora
resurser i anspråk och utgången skulle vara oviss. Förvaltningen
bedömer att det i nuläget saknas resurser att på detta sätt försöka
driva igenom de ställningstaganden som är gjorda i den fördjupade
översiktsplanen för Skrylle. Istället kan och bör kommunens
ställningstaganden kring markanvändning och täktverksamhet, i
såväl FÖP Skrylle som i ÖP 2018 och LundaEko, i första hand drivas
gentemot verksamhetsutövaren i prövningen av nytt tillstånd för
täktverksamheten.

Lunds kommun äger idag mark väster om väg 952, söder om vägen
mot Rögle dammar, som inte omfattas av det statliga naturreservatet
Skrylle. Denna mark förvaltas dock redan idag för naturvård och
rekreation och utgör således funktionellt sett en del av Skrylle
rekreationsområde även om det inte omfattas av
naturreservatsförordnande. Förvaltningen gör bedömningen att det
inte är en prioriterad åtgärd i nuläget att arbeta för en utvidgning av
Skrylle naturreservat för att inkludera detta område.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att

besvara Lundaförslaget enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 226
Lundaförslag - Cykelväg till Genarp Kyrkheddinge
Dnr TN 2019/0321

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny cykelväg mellan Genarp och
Kyrkheddinge har inkommit. Förslagsställaren menar att sträckan
skulle ge goda möjligheter att cykla vidare till övriga orter så som
Lund, Dalby och Malmö. Även möjligheten för både arbetspendling
och rekreation ökar.
En del av sträckan finns redan med i de regionala och kommunala
planerna för åtgärder avseende cykeltrafik. Resterande delar
västerut håller relativt god standard och har låg trafik vilket medför
att cykling i blandtrafik förordas. Potentialen är även liten med
hänsyn till det marginella befolkningsunderlaget längs sträckan.
Tekniska förvaltningen anser att de kommunala och regionala
planerna är tillräckliga för tillfället och bidrar till att cyklingen
mellan Genarp och Kyrkheddinge kan göras på ett mer trafiksäkert
sätt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 maj 2019.
Lundaförslag, inklusive bilaga inkommen 22 januari 2019.
Teknisk nämndens beslut § 171, daterat 19 september 2017.
Teknisk nämndens beslut § 37, daterat 15 februari 2017.
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029.
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Johnny Hulthén (S), Steingrimur Jonsson (V), Johan Nilsson (C),
Lars Leonardsson (M), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus Liljeroth (SD);
att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Staffanstorp och i
samråd med Trafikverket utarbeta ett kostnadseffektivt förslag på
ett trafiksäkert cykelstråk från Genarp via Esarp till Kyrkheddinge.
att prioritera ett cykelstråk via Kyrkheddinge mot Lund före
cykelstråket Genarp-Ättarp- Dalby

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Staffanstorp och
i samråd med Trafikverket utarbeta ett kostnadseffektivt
förslag på ett trafiksäkert cykelstråk från Genarp via Esarp till
Kyrkheddinge, samt
att prioritera ett cykelstråk via Kyrkheddinge mot Lund före
cykelstråket Genarp-Ättarp- Dalby
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagslämnare
Kommunstyrelsen
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2019-05-24

Hanna Zakrisson
046-359 47 84

Tekniska nämnden

hanna.zakrisson@lund.se

Lundaförslag Cykelväg Genarp - Kyrkheddinge
Dnr TN 2019/0321

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny cykelväg mellan Genarp och
Kyrkheddinge har inkommit. Förslagsställaren menar att sträckan
skulle ge goda möjligheter för att cykla vidare till övriga orter så som
Lund, Dalby och Malmö. Även möjligheten för både arbetspendling
och rekreation ökar.
En del av sträckan finns redan med i de regionala och kommunala
planerna för åtgärder avseende cykeltrafik. Resterande delar
västerut håller relativt god standard och har låg trafik vilket medför
att cykling i blandtrafik förordas. Potentialen är även liten med
hänsyn till det marginella befolkningsunderlaget längs sträckan.
Tekniska förvaltningen anser att de kommunala och regionala
planerna är tillräckliga för tillfället och bidrar till att cyklingen
mellan Genarp och Kyrkheddinge kan göras på ett mer trafiksäkert
sätt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-24.
Lundaförslag, inskickat den 22 januari 2019, inkl bilaga
Protokoll teknisk nämnd, daterat 2017-09-19 § 171 (bifogas ej)
Protokoll teknisk nämnd, daterat 2017-02-15 § 37 (bifogas ej)
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 (bifogas ej)
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan (bifogas ej)

Barnets bästa
En gång- och cykelväg som ansluter mellan orter underlättar för barn
och unga att självständigt kunna cykla på ett trafiksäkert och tryggt
sätt.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 Lund

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-05-24

Ärendet
Förslaget
Medborgare har inkommit med ett Lundaförslag om att anlägga en
ny cykelväg/cykelled mellan Genarp och Kyrkheddinge. Argument
för denna sträcka är att det ger goda möjligheter för att cykla vidare
till övriga orter så som Lund, Dalby och Malmö. Möjligheten ökar för
både arbetspendling och rekreation. Lundaförslaget innehåller fyra
alternativa sträckningar som översiktligt kan ses i figuren nedan. För
mer detaljerade sträckningar, se bilaga till Lundaförslaget.

Figur 1 Alternativa sträckningar från förslagsställaren

Bakgrund
Regionen och Trafikverkets arbete
Region Skåne har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional
infrastrukturplan som visar vilka investeringsåtgärder som ska göras
på det statliga vägnätet i Skåne. En fördjupning av den planen är
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029, som avser vilka
cykelsatsningar som ska göras. Inför framtagande av en ny
cykelvägsplan för Skåne lämnas en remissversion ut för att
kommuner och övriga intressenter ska kunna lämna synpunkter. I
remissversionen för Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 fanns två
åtgärder med som berör Genarp;



Genarp-koppling mot Dalby
Gödelövsvägen-Heckebergavägen

I remissversionen motiverades inte att hela sträckan mellan Genarp
och Dalby gjordes till cykelväg då sträckan inte har så hög potential
för varken arbets- eller skolpendling. I den slutgiltiga versionen blev
istället förslaget att en kortare sträcka längs Gödelövsvägen anläggs
med en gång- och cykelväg samt en bit in på väg 807, sträckan kallas
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Tjänsteskrivelse
2019-05-24
Genarp-Ättarp. I och med detta kan cyklister fortsätta på det mer
lågtrafikerade vägnätet i blandtrafik.
I samband med cykelvägsplanens framtagande tas även en
åtgärdssvalstudie fram, Åtgärdsvalsstudie för cykelvägsplanen för
Skåne 2018-2029. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är främst att
studera principlösningar för att kunna lösa transportproblemet
snarare än konkreta åtgärder.
I åtgärdsvalsstudien beskrivs samtliga objekt från Cykelvägplanen för
Skåne 2018-2029 och i bilderna nedan illustreras de två som berör
Genarp. Objektet på den högra kartan utgör ett av alternativen i
Lundaförslaget.

Figur 2 Illustration av de två objekt som berör Genarp i den regionala cykelvägplanen,
Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp.

I båda fallen sker utbyggnaden i samverkan med kommunen och då
står kommunen för hälften av kostnaden.
Väg 798 (Esarpsvägen), som sträcker sig väster om Genarp mot
Kyrkheddinge, byggdes om 2017 på uppdrag av Trafikverket. Vägen
breddades på sträckan mellan Esarp och Genarp då vägen ansågs
vara för smal. I samband med utbyggnaden gjordes en
samhällsekonomisk analys av två möjliga åtgärder för cykeltrafik;
anläggandet av väg med bred vägren samt anläggning av separat
gång- och cykelväg. Utredningen visade då att inget av dessa
alternativ var en kostnadseffektiv åtgärd, utan istället förordades att
det kringliggande vägnätet med mindre trafik skulle användas.

Kommunens arbete
I kommunens översiktsplan redovisas möjliga satsningar på
cykelvägnätet inom och mellan tätorter för att öka cyklandet och
kopplingen mellan Genarp och Kyrkheddinge finns också nämnd här.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-24
Tekniska nämnden har beslutat, 2017-09-20, om inriktning för
utveckling av infrastruktur för cykel. I denna finns en prioriterad
lista över saknade länkar i det regionala cykelvägnätet. Tre av dessa
berör Genarp, se Figur 3.
Dalby

Kyrkheddinge

Genarp

Figur 3 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel

Varje objekt har studerats med hänsyn till potential för pendling,
barn och ungas resor, turist- och rekreationscykling, trafiksäkerhet
samt genusperspektiv. Utifrån detta har en prioriteringsordning
tagits fram. För de tre länkarna, C,M och N har följande bedömningar
gjorts, se Tabell 1.

Tjänsteskrivelse
2019-05-24
Tabell 1 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel
Prio

Objekt

Motiv

C.

1

Gödelövsvägen &
Häckebergavägen i
Genarp

Det finns en stor potential att öka gående och
cyklandet bland Genarpsborna. För barn och
unga är objektet särskilt betydelsefullt då det
stödjer målgruppen att självständigt kunna gå
och cykla till skola, aktiviteter och vänner.

M.

3

Väg 807/väg 790 mellan
Dalby och Genarp

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket och avstånden till tätorter
med rikligt med arbetsplatstillfällen är i
längsta laget för cykelpendling.

N.

3

Väg 798, mellan
Genarp och
Kyrkheddinge.

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket. Stråket kan tillföra
positiva värden för rekreationscykling.

Enligt tabellen ovan är det endast länk C, GödelövsvägenHeckebergavägen, som har fått prioritet 1. De övriga två länkarna, M
och N, har fått lägsta prioritet, 3, då det anses att potentialen är liten
pga befolkningsunderlaget är litet längs stråket.
I remissversionen av Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 föreslogs
att Genarp-Dalby skulle prioriteras framför GödelövsvägenHeckebergavägen. Detta yttrade sig Lunds kommun om då
kommunen ansåg att det var viktigare att prioritera cykelnätet inne i
Genarp och i den fastställda cykelplanen har nu cykelnätet inne i
Genarp, Gödelövsvägen-Heckebergavägen prioriterats före cykelväg
mellan Genarp och Dalby. I och med detta har kommunen påbörjat
ett arbete med att utreda vilka åtgärder som kan vara aktuella för att
förbättra för cykeltrafiken på Gödelövsvägen och Heckebergavägen
inne i Genarp.
Det har tidigare kommit in ett förslag på att anlägga ett
rekreationsstråk längs Höje å med möjlighet till cykling på delar av
sträckan. Tekniska förvaltningen föreslog att denna sträcka inte
skulle prioriteras, med motivering att det är svårt och kostsamt att
anlägga en ny cykelväg på privatägd mark. Tekniska nämnden
beslutade att sträckningen skulle prövas i samband med beslut om
utbyggnadsplan för cykel och det är den sträckan som blev
namngiven N i Figur 3 och Tabell 1 ovan.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-24

Yttrande
Tekniska förvaltningen ser gärna att möjligheten att cykla mellan
Genarp och Kyrkheddinge förbättras. För att prioritera mellan olika
åtgärder inom kommunen har tekniska nämnden tidigare beslutat
om Förslag på inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel.
Sträckorna Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp,
som båda finns med i kommunens inriktningsbeslut och i den
regionala cykelplanen, kan bidra till att cyklingen mellan Genarp och
Kyrkheddinge ökar. Resterande sträcka västerut ligger dels på statlig
väg och dels i Staffanstorps kommun vilket gör att Lunds kommun
inte har mandat att besluta i frågan.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att fortsätta samarbetet med
Trafikverket och region Skåne för att ytterligare kunna utveckla
cykelnätet i regionen enligt gällande regional cykelplan. I och med de
åtgärder som finns med i planen kommer trafiksäkerheten förbättras
för cyklister mellan Genarp och Kyrkheddinge.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar

Heléne Öhrström
tf teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagslämnare
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
gatuchef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 228

Lundaförslag - Cykelväg Genarp-Björnstorp

Dnr TN 2019/0536

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny gång- och cykelväg mellan Genarp och
Björnstorps torg har inkommit. Förslagsställaren menar att det både
finns plats för en gång- och cykelväg samt att det skulle underlätta
för boende längs sträckan.
Den aktuella sträckan finns redan med i både de kommunala och
regionala planerna för åtgärder avseende cykeltrafik. Tekniska
förvaltningen har för avsikt att fortsätta med åtgärder enligt dessa
planer och en ny gång- och cykelväg mellan Genarp och Björnstorps
torg planeras 2027-2029.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 augusti 2019.
Lundaförslaget - Cykelväg Genarp-Björnstorp, daterat 29 april 2018.
Protokoll teknisk nämnd §171, daterat 19 september 2017.
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029.
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
Lundaförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2019-08-26

Hanna Zakrisson
046-359 47 84

Tekniska nämnden

hanna.zakrisson@lund.se

Lundaförslag Cykelväg Genarp-Björnstorp
Dnr TN 2019/0536

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny gång- och cykelväg mellan Genarp och
Björnstorps torg har inkommit. Förslagsställaren menar att det både
finns plats för en gång- och cykelväg samt att det skulle underlätta
för boende längs sträckan.
Den aktuella sträckan finns redan med i både de kommunala och
regionala planerna för åtgärder avseende cykeltrafik. Tekniska
förvaltningen har för avsikt att fortsätta med åtgärder enligt dessa
planer och en ny gång- och cykelväg mellan Genarp och Björnstorps
torg planeras 2027-2029.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 augusti 2019
Lundaförslag, inskickat den 29 april 2018
Protokoll teknisk nämnd §171, daterat 19 september 2017 (bifogas
ej)
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 (bifogas ej)
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan (bifogas ej)

Barnets bästa
En gång- och cykelväg mellan Genarp och Björnstorps torg
underlättar för barn och unga att självständigt kunna cykla på ett
trafiksäkert och tryggt sätt.

Ärendet
Förslaget
Det har inkommit ett Lundaförslag om att anlägga en ny gång- och
cykelväg mellan Genarp och Björnstorps torg, en sträcka på cirka 1,7
km. Se figur 1 nedan för lokalisering.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 Lund

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-26

Björnstorps
torg

Figur 1 Lokalisering av Lundaförslaget

Bakgrund
Regionen och Trafikverkets arbete
Region Skåne har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional
infrastrukturplan som visar vilka investeringsåtgärder som ska göras
på det statliga vägnätet i Skåne. En fördjupning av den planen är
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029, som avser vilka
cykelsatsningar som ska göras. Inför framtagande av en ny
cykelvägsplan för Skåne lämnas en remissversion ut för att
kommuner och övriga intressenter ska kunna lämna synpunkter. I
remissversionen för Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 fanns två
åtgärder med som berör Genarp;



Genarp-koppling mot Dalby
Gödelövsvägen-Heckebergavägen

I remissversionen motiverades inte att hela sträckan mellan Genarp
och Dalby gjordes till cykelväg då sträckan inte har så hög potential
för varken arbets- eller skolpendling. I den slutgiltiga versionen blev
istället förslaget att en kortare sträcka längs Gödelövsvägen anläggs
med en gång- och cykelväg samt en bit in på väg 807, sträckan kallas
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Tjänsteskrivelse
2019-08-26
Genarp-Ättarp. I och med detta kan cyklister fortsätta på det mer
lågtrafikerade vägnätet i blandtrafik.
I samband med cykelvägsplanens framtagande tas även en
åtgärdssvalstudie fram, Åtgärdsvalsstudie för cykelvägsplanen för
Skåne 2018-2029. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är främst att
studera principlösningar för att kunna lösa transportproblemet
snarare än konkreta åtgärder.
I åtgärdsvalsstudien beskrivs samtliga objekt från Cykelvägplanen för
Skåne 2018-2029 och i bilderna nedan illustreras de två som berör
Genarp. Objektet på den högra kartan utgör samma sträckning som
Lundaförslaget inklusive ytterligare en sträckning åt väster.

Björnstorps
torg

Figur 2 Illustration av de två objekt som berör Genarp i den regionala cykelvägplanen,
Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp.

I båda fallen sker utbyggnaden i samverkan med kommunen och då
står kommunen för hälften av kostnaden. Färdigställandet av
Gödelövsvägen-Heckebergavägen planeras till år 2024-2026 medan
Genarp-Ättarp planeras till år 2027-2029.

Kommunens arbete
I kommunens översiktsplan redovisas möjliga satsningar på
cykelvägnätet inom och mellan tätorter för att öka cyklandet och den
aktuella sträckan finns också nämnd här.
Tekniska nämnden har beslutat, den 20 september 2017, om
inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel. I denna finns en
prioriterad lista över saknade länkar i det regionala cykelvägnätet.
Tre av dessa berör Genarp, se Figur 3.
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Tjänsteskrivelse
2019-08-26
Dalby

Kyrkheddinge

Genarp

Figur 3 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel

Varje objekt har studerats med hänsyn till potential för pendling,
barn och ungas resor, turist- och rekreationscykling, trafiksäkerhet
samt genusperspektiv. Utifrån detta har en prioriteringsordning
tagits fram. För de tre länkarna, C,M och N har följande bedömningar
gjorts, se Tabell 1.
Tabell 1 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel
Prio

Objekt

Motiv

C.

1

Gödelövsvägen &
Häckebergavägen i
Genarp

Det finns en stor potential att öka gående och
cyklandet bland genarpsborna. För barn och
unga är objektet särskilt betydelsefullt då det
stödjer målgruppen att självständigt kunna gå
och cykla till skola, aktiviteter och vänner.

M.

3

Väg 807/väg 790 mellan
Dalby och Genarp

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket och avstånden till tätorter
med rikligt med arbetsplatstillfällen är i
längsta laget för cykelpendling.

N.

3

Väg 798, mellan
Genarp och
Kyrkheddinge.

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket. Stråket kan tillföra
positiva värden för rekreationscykling.

Enligt tabellen ovan är det endast länk C, GödelövsvägenHeckebergavägen, som har fått prioritet 1. De övriga två länkarna, M
och N, har fått lägsta prioritet, 3, då det anses att potentialen är liten
eftersom befolkningsunderlaget är litet längs stråket.
I remissversionen av Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 föreslogs
att Genarp-Dalby skulle prioriteras framför Gödelövsvägen-

Tjänsteskrivelse
2019-08-26
Heckebergavägen. Detta yttrade sig Lunds kommun om då
kommunen ansåg att det var viktigare att prioritera cykelnätet inne i
Genarp och i den fastställda cykelplanen har nu cykelnätet inne i
Genarp, Gödelövsvägen-Heckebergavägen prioriterats före cykelväg
mellan Genarp och Dalby. I och med detta har kommunen påbörjat
ett arbete med att utreda vilka åtgärder som kan vara aktuella för att
förbättra för cykeltrafiken på Gödelövsvägen och Heckebergavägen
inne i Genarp.

Yttrande
Tekniska förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att det
hade varit en bra sträckning för en ny gång- och cykelväg mellan
Genarp och Björnstorps torg. För att prioritera mellan olika åtgärder
inom kommunen har tekniska nämnden tidigare beslutat om Förslag
på inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel. Sträckorna
Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp, som båda finns
med i kommunens inriktningsbeslut och i den regionala cykelplanen,
bidrar till att cyklingen inom och till/från Genarp ökar.
Tekniska förvaltningen kommer fortsätta att arbeta i enlighet med
de regionala och kommunala planerna och en gång- och cykelväg
planeras på den aktuella sträckan mellan år 2027 och 2029.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
Lundaförslaget.

Mikael Fritzon
teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
gatuchef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 227

Lundaförslag - Cykelväg Genarp till Dalby

Dnr TN 2019/0377

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny cykelväg mellan Genarp och Dalby har
inkommit. Förslagsställaren menar att det idag finns en bra cykelväg
mellan Dalby och Lund men att det saknas en länk mellan Genarp och
Dalby.
Delar av sträckan mellan Genarp och Dalby finns med i både de
kommunala och regionala planerna för åtgärder avseende
cykeltrafik. I Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 motiveras inte att
hela sträckan mellan Genarp och Dalby görs till cykelväg då sträckan
inte har så hög potential för varken arbets- eller skolpendling.
Detsamma gäller kommunens arbete där tekniska nämnden har
beslutat den 20 september 2017 om inriktning för utveckling av
infrastruktur för cykel. Även här bedöms potentialen liten då
befolkningsunderlaget är litet längs stråket och avstånden till
tätorter med rikligt med arbetsplatstillfällen är i längsta laget för
cykelpendling.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 juli 2019.
Lundaförslag, daterat 3 februari 2019.
Teknisk nämndens beslut § 171, daterat 19 september 2017.
Teknisk nämndens beslut § 37 , daterat 15 februari 2017.
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029.
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Cecilia Barnes (L) och Johnny Hultén (S) med hänvisning till
beslut i ärende § 226 att denna väg får prioritetsordning tre, i övrigt
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att med hänvisning till beslut i ärende § 226 att denna väg får
prioritetsordning tre.
att i övrigt anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagslämnare
Kommunstyrelsen
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2019-07-15

Hanna Zakrisson
046-359 47 84

Tekniska nämnden

hanna.zakrisson@lund.se

Lundaförslag - Cykelväg Genarp till Dalby
Dnr TN 2019/0377

Sammanfattning
Ett Lundaförslag om en ny cykelväg mellan Genarp och Dalby har
inkommit. Förslagsställaren menar att det idag finns en bra cykelväg
mellan Dalby och Lund men att det saknas en länk mellan Genarp
och Dalby.
Delar av sträckan mellan Genarp och Dalby finns med i både de
kommunala och regionala planerna för åtgärder avseende
cykeltrafik. I Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 motiveras inte att
hela sträckan mellan Genarp och Dalby görs till cykelväg då sträckan
inte har så hög potential för varken arbets- eller skolpendling.
Detsamma gäller kommunens arbete där tekniska nämnden har
beslutat, 2017-09-20, om inriktning för utveckling av infrastruktur
för cykel. Även här bedöms potentialen liten då befolkningsunderlaget är litet längs stråket och avstånden till tätorter med
rikligt med arbetsplatstillfällen är i längsta laget för cykelpendling.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-15.
Lundaförslag, inskickat den 3 februari 2019.
Protokoll teknisk nämnd, daterat 2017-09-19 § 171 (bifogas ej)
Protokoll teknisk nämnd, daterat 2017-02-15 § 37 (bifogas ej)
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 (bifogas ej)
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering
/cykel-i-skane/
Lunds kommuns översiktsplan (bifogas ej)

Barnets bästa
En gång- och cykelväg som ansluter mellan orter underlättar för barn
och unga att självständigt kunna cykla på ett trafiksäkert och tryggt
sätt.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 Lund

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-07-15

Ärendet
Förslaget
En medborgare har inkommit med ett Lundaförslag om att anlägga
en cykelbana mellan Genarp och Dalby. Det finns idag en cykelväg
mellan Dalby och Lund men mellan Genarp och Dalby saknas en länk.

Bakgrund
Regionen och Trafikverkets arbete
Region Skåne har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional
infrastrukturplan som visar vilka investeringsåtgärder som ska göras
på det statliga vägnätet i Skåne. En fördjupning av den planen är
Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029, som avser vilka
cykelsatsningar som ska göras. Inför framtagande av en ny
cykelvägsplan för Skåne lämnas en remissversion ut för att
kommuner och övriga intressenter ska kunna lämna synpunkter. I
remissversionen för Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 fanns två
åtgärder med som berör Genarp;



Genarp-koppling mot Dalby
Gödelövsvägen-Heckebergavägen

I remissversionen motiverades inte att hela sträckan mellan Genarp
och Dalby gjordes till cykelväg då sträckan inte har så hög potential
för varken arbets- eller skolpendling. I den slutgiltiga
cykelvägsplanen förslås att en gång- och cykelväg byggs ut längs den
mer trafikerade delen av Gödelövsvägen, samt längs en kortare del
av väg 807, se figur 1. För resterandet sträcka mot Dalby sker cykling
i blandtrafik på det lågtrafikerade vägnätet.
I samband med cykelvägsplanens framtagande tas även en
åtgärdssvalstudie fram, Åtgärdsvalsstudie för cykelvägsplanen för
Skåne 2018-2029. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är främst att
studera principlösningar för att kunna lösa transportproblemet
snarare än konkreta åtgärder.
I åtgärdsvalsstudien beskrivs samtliga objekt från Cykelvägplanen för
Skåne 2018-2029 och i bilderna nedan illustreras de två som berör
Genarp.
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Tjänsteskrivelse
2019-07-15

Figur 1 Illustration av de två objekt som berör Genarp i den regionala cykelvägplanen,
Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp.

I båda fallen sker utbyggnaden i samverkan med kommunen och
förutsätter att kommunen för hälften av kostnaden.

Kommunens arbete
I kommunens översiktsplan redovisas möjliga satsningar på
cykelvägnätet inom och mellan tätorter för att öka cyklandet och
kopplingen mellan Genarp och Dalby finns också nämnd här.
Tekniska nämnden har beslutat, 2017-09-20, om inriktning för
utveckling av infrastruktur för cykel. I denna finns en prioriterad
lista över saknade länkar i det regionala cykelvägnätet. Tre av dessa
berör Genarp, se Figur 2 .
Dalby

Kyrkheddinge

Genarp

Figur 2 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel

Tjänsteskrivelse
2019-07-15
Varje objekt har studerats med hänsyn till potential för pendling,
barn och ungas resor, turist- och rekreationscykling, trafiksäkerhet
samt genusperspektiv. Utifrån detta har en prioriteringsordning
tagits fram. För de tre länkarna, C,M och N har följande bedömningar
gjorts, se Tabell 1.
Tabell 1 Utdrag ur beslutad inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel
Prio

Objekt

Motiv

C.

1

Gödelövsvägen &
Häckebergavägen i
Genarp

Det finns en stor potential att öka gående och
cyklandet bland Genarpsborna. För barn och
unga är objektet särskilt betydelsefullt då det
stödjer målgruppen att självständigt kunna gå
och cykla till skola, aktiviteter och vänner.

M.

3

Väg 807/väg 790 mellan
Dalby och Genarp

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket och avstånden till tätorter
med rikligt med arbetsplatstillfällen är i
längsta laget för cykelpendling.

N.

3

Väg 798, mellan
Genarp och
Kyrkheddinge.

Potentialen är liten då befolkningsunderlaget
är litet längs stråket. Stråket kan tillföra
positiva värden för rekreationscykling.

Enligt tabellen ovan är det endast länk C, GödelövsvägenHeckebergavägen, som har fått prioritet 1. De övriga två länkarna, M
och N, har fått lägsta prioritet, 3, då det anses att potentialen är liten
pga befolkningsunderlaget är litet längs stråket.
I remissversionen av Cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029 föreslogs
att Genarp-Dalby skulle prioriteras framför GödelövsvägenHeckebergavägen. Detta yttrade sig Lunds kommun om då
kommunen ansåg att det var viktigare att prioritera cykelnätet inne i
Genarp och i den fastställda cykelplanen har nu cykelnätet inne i
Genarp, Gödelövsvägen-Heckebergavägen prioriterats före cykelväg
mellan Genarp och Dalby. I och med detta har kommunen påbörjat
ett arbete med att utreda vilka åtgärder som kan vara aktuella för att
förbättra för cykeltrafiken på Gödelövsvägen och Heckebergavägen
inne i Genarp.

Yttrande
Tekniska förvaltningen ser gärna att möjligheten att cykla mellan
Genarp och Lund förbättras. För att prioritera mellan olika åtgärder
inom kommunen har tekniska nämnden tidigare beslutat om Förslag
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Tjänsteskrivelse
2019-07-15
på inriktning för utveckling av infrastruktur för cykel. Sträckorna
Gödelövsvägen-Heckebergavägen och Genarp-Ättarp, som båda finns
med i kommunens inriktningsbeslut och i den regionala
cykelvägsplanen, kan bidra till att cyklingen mellan Genarp och Lund
ökar.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att fortsätta samarbetet med
Trafikverket och region Skåne för att bidra till utvecklingen av
cykelnätet i regionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Heléne Öhrström
tf teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagslämnare
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
gatuchef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 232
Lundaförslag - Märk ut den medeltida
muren i Lundagård
Dnr TN 2019/0336

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att märka ut den mur som en gång skiljde
ärkebiskopens residens från området norr om Domkyrkan.
Förvaltningen föreslår att förslaget sänds över till Statens
fastighetsverk, som är den stora markägaren i Lundagård för vidare
behandling.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Märk ut den medeltida muren i Lundagård, daterat
28 januari 2019.
Bilaga 1 – Bild där muren föreslås.

Yrkanden
Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Rolf Nilsson (FNL), Karin Svensson Smith (MP),
Johnny Hulthén (S) och Steingrimur Jonsson (V) bifall förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan
Nilssons (C) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att översända Lundaförslaget till Statens Fastighetsverk för
besvarande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-09-02

Moa Larsson

Tekniska nämnden

Lars Brobeck

Lundaförslag – Märk ut den medeltida muren i
Lundagård
Dnr TN 2019/336

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att märka ut den mur som en gång skiljde
ärkebiskopens residens från området norr om Domkyrkan.
Förvaltningen föreslår att förslaget sänds över till Statens
fastighetsverk, som är den stora markägaren i Lundagård för vidare
behandling

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Märk ut den medeltida muren i Lundagård, daterat
28 januari 2019.
Bilaga 1 – Bild där muren föreslås

Barnets bästa
Ärendet berör inte direkt barn. Däremot är det positivt för alla
människor att ta del av historien.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att märka ut den mur som en gång skiljde
ärkebiskopens residens från området norr om Domkyrkan. Muren
ska enligt förslagsställaren ha byggts år 1459 och rivits på 1830talet. Förslagsställaren menar att man genom att märka upp muren
synliggör spåren av Lunds medeltida historia. Förslagsställaren
avser inte specificera hur muren ska märkas upp men tänker sig en
låg, sittvänlig mur i tegel.

Yttrande
Lundagård ägs av fyra parter: Statens fastighetsverk,
Domkyrkorådet, AF-borgen och Lunds kommun. Statens
fastighetsverk är den största markägaren och Lunds kommun äger
endast 5 % av parken.
Lundagårdsgruppen är en förvaltarorganisation där markägarna gått
samman för att hantera skötseln av Lundagård. Eftersom att parken
är en viktig del av den allmänna grönstrukturen står kommunen för
30 % av driftskostnaderna. För investeringar och förnyelse står
kommunen endast för 5 % av kostnaderna vilket innebär att
kommunen inte har mandat att driva denna typ av frågor.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-09-02
Förvaltningen föreslår att förslaget sänds över till Statens
fastighetsverk för vidare behandling.
Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att

översända Lundaförslaget till Statens Fastighetsverk för
besvarande.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 229

Lundaförslag - Kollektivtrafik Genarp

Dnr TN 2019/0320

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att man ser över kollektivtrafiken till och
från Genarp. Motivet till förslaget är att få väljer att resa med
kollektivtrafik till och från Genarp, vilket beror på den dåliga
turtätheten med buss till Lund respektive Malmö. Tekniska
förvaltningen kommer, i samarbetet med Skånetrafiken, aktivt driva
frågan om bättre utbud av kollektivtrafik för boende och verksamma
i Genarp. I och med den planerade upphandlingen finns det goda
möjligheter att på sikt åstadkomma förbättringar.
Förvaltningen anser att det i dagsläget inte är prioriterat att avsätta
ytterligare medel för tillköp av kollektivtrafik.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 juli 2019.
Lundaförslag – Kollektivtrafik Genarp, inklusive bilaga, daterat 22
januari 2019.

Yrkanden
Rolf Nilsson (FNL) yrkar att uppdra åt tekniska förvaltningen att
inför kommunens nästa möte med Skånetrafiken i KollVisionen 2020
förbereda samtal om bättre organiserad trafikering av bussar till och
från Genarp med exempel från Lundaförslaget - Kollektivtrafik
Genarp.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Margareta
Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson (V) att kommunledningen
ska bli mer offensiv i diskussionerna med Skånetrafiken och föra en
diskussion om hur man med gemensamma ansträngningar kan öka
busstrafikutbudet och -resandet.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Rolf Nilssons
(FNL) yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande jan Annerstedt (FN) ställer proposition på Karin
Svensson Smith (MP) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att att uppdra åt tekniska förvaltningen att inför kommunens nästa
möte med Skånetrafiken i KollVisionen 2020 förbereda samtal
om bättre organiserad trafikering av bussar till och från Genarp
med exempel från Lundaförslaget (”Kollektivtrafik Genarp”),
samt
att

kommunledningen ska bli mer offensiv i diskussionerna med
Skånetrafiken och föra en diskussion om hur man med
gemensamma ansträngningar kan öka busstrafikutbudet och resandet, samt

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelning

1 (3)

Tjänsteskrivelse
2019-07-02

Tekniska nämnden

Anna Karlsson
Anna.karlsson@lund.se

Lundaförslag – Kollektivtrafik Genarp
Dnr TN 2019/0320

Sammanfattning
Tekniska nämnden har getts i uppdrag att utreda och besluta i
Lundaförslaget – Kollektivtrafik Genarp. Motivet till förslaget är att få
väljer att resa med kollektivtrafik till och från Genarp, vilket beror på
den dåliga turtätheten med buss till Lund respektive Malmö.
Tekniska förvaltningen kommer, i samarbetet med Skånetrafiken,
aktivt driva frågan om bättre utbud av kollektivtrafik för boende och
verksamma i Genarp. I och med den planerade upphandlingen finns
det goda möjligheter att på sikt åstadkomma förbättringar.
Förvaltningen anser att det i dagsläget inte är prioriterat att avsätta
ytterligare medel för tillköp av kollektivtrafik och föreslår nämnden
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 juli 2019
Lundaförslag – Kollektivtrafik Genarp, daterat 22 januari 2019,
inklusive bilaga

Barnets bästa
Förslag till beslut kommer påverka barn och unga varken positivt
eller negativt.

Ärendet
Tekniska nämnden har getts i uppdrag att utreda och besluta i
Lundförslaget – Kollektivtrafik Genarp. Motivet till förslaget är att få
väljer att resa med kollektivtrafik till och från Genarp, vilket beror på
den dåliga turtätheten med buss till Lund respektive Malmö. Detta
rimmar inte med Lunds kommuns strävan att vara ledande i miljöoch klimatfrågor, enligt förslagsställaren.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-07-02

Lundaförslaget innehåller förslag om tätare trafikering, var 30:e
minut, på linje 172, linje 162 avskaffas på sträckan Genarp – Dalby
samt att linje 172 förlängs från Genarp till Dalby. Förslagsställaren är
medveten om att Skånetrafiken är kollektivtrafikhuvudman och för
fram att kommunen ska driva dessa frågor och om det behövs bidra
med finansiering.

Nuläge
Enligt gällande tidtabell kör linje 172 i timmestrafik på sträckan
Malmö C, Arlöv, Staffanstorp och Genarp, under vardagar. På
lördagar och söndagar körs linjen med avgångar varannan timme.
Linje 162 är delvis en anropsstyrd linje, det vill säga att man behöver
ringa och beställa att linjen ska köras, och delvis har linjen turer som
alltid körs. Linjen har 12 respektive 13 avgångar i varje riktning. I
huvudsak körs linjen mellan Genarp och Dalby, hälften av dessa turer
kör sträckan Lund, Dalby och Genarp och vice versa.
Lunds kommun finansierar i dagsläget linje 162 genom tillköp av
kollektivtrafik. Beslut om fortsatt tillköp för 2020 fattades vid
tekniska nämndens sammanträde den 10 april 2019.

Pågående arbete
Frågan om kollektivtrafiken till och från Genarp har Lunds kommun
lyft med Skånetrafiken inom ramen för arbetet med
Kollektivtrafikvision 2020. Skånetrafiken utreder möjliga
förbättringar. I dagsläget ser Skånetrafiken det som svårt att
åstadkomma utökningar på linje 172 eftersom Skånetrafiken
genomför besparingar på dagens kollektivtrafik på många håll i
länet.
I samband med att alla linjer som börjar på 160- och 170- ska
handlas upp på nytt, kommer Skånetrafiken föreslå en utökad
turtäthet, 30 minuter, mellan Genarp, Staffanstorp och eventuellt
Burlövs C. Detta skulle då kunna aktualiseras vid årsskiftet 2022 och
2023.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen kommer i samarbetet med Skånetrafiken
aktivt driva frågan om bättre utbud av kollektivtrafik för boende och
verksamma i Genarp. I och med den planerade upphandlingen finns
det goda möjligheter att på sikt åstadkomma förbättringar.
Förvaltningen anser att det i dagsläget inte är prioriterat att avsätta
ytterligare medel för tillköp av kollektivtrafik.
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Tjänsteskrivelse
2019-07-02

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
lundaförslaget

Helene Öhrström
tf teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
gatuchef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 169
Lundaförslag - Avstå från utbyggnad av
motorväg E22
Dnr KS 2019/0277

Sammanfattning
Lundaförslaget förespråkar att ett uppdaterat underlag tas fram, där
lämpligheten med en utbyggnad av väg E22 bedöms med hänsyn till
ny kunskap om klimatförändringarna, nya klimatavtal och en
modern syn på trafik och stadsplanering. Vidare framförs det att
kommunens begränsade medel inte bör läggas på projekt som
försvårar klimatarbetet utan som underlättar det.
Kommunkontoret konstaterar att planeringen av utbyggnaden av
väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra har
genomgått en gedigen samrådsprocess. I den processen har både
vägplan och detaljplan prövats. Tack vare bra synpunkter har det
gjorts ändringar som resulterat i bättre handlingar. Inte minst genom
att en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen togs fram som en
konsekvens av synpunkter som framfördes i samrådet.
Kommunkontoret kan inte se att Lundaförslaget innehåller
synpunkter som inte redan har behandlats på ett tillräckligt sätt i
den gängse processen.

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 192
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2019
Lundaförslag, Avstå från utbyggnad av motorväg E22, inskickat av
Lars Nerpin den 22 januari 2019

Yrkanden
Hedvig Åkesson (KD) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lundaförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hedvig Åkessons (KD) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lundaförslaget.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 169/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi fortsätter protestera mot denna utbyggnad
och anser att Lundaförslaget ska bifallas.
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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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

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 170

Lundaförslag - Lazer show

Dnr KS 2019/0181

Sammanfattning
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor. Raketer och lyktor
kan orsaka problem för djur och natur, bland annat då de som
skjuter upp raketerna inte plockar upp efter sig. Lunds kommun
borde enligt Maj-Britt Eriksson Nörrelökke istället anordna en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Beslutsunderlag
Maj-Britt Eriksson Nörrelökkes Lundaförslag den 27 december 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 193

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Björn Abelson (S) och Mattias Horrdin (C) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att
yttrande.

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets

Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Camilla Neptunes (L) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets yttrande

Protokollsanteckningar
Camilla Neptune (L), Mattias Horrdin (C), Karin Svensson Smith
(MP), Björn Abelson (S): Om inte den nya lagstiftningen gällande
handhavande av fyrverkeri/pyrotekniska varor visar på en
förbättring så kommer vi att ta upp frågan igen, och då även ur ett
miljöperspektiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Cherry Batrapo (FI): Fi vill gärna prova alternativ till pyroteknik i
underhållande syfte. Lazershow är ett modernt och bättre alternativ
som skulle kunna ersätta raketer o dyl.
Beslut expedieras till:
Förslagsställaren
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2019-05-23
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Diarienummer

KS 2019/0181
Kommunstyrelsens

Lundaförslag - Lazer show
Sammanfattning
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor. Raketer och lyktor
kan orsaka problem för djur och natur, bland annat då de som
skjuter upp raketerna inte plockar upp efter sig. Lunds kommun
borde enligt Maj-Britt Eriksson Nörrelökke istället anordna en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Beslutsunderlag
Maj-Britt Eriksson Nörrelökkes Lundaförslag den 27 december 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019

Barnets bästa
Det finns en 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier,
varför lokala bestämmelser inte påverkar lagligheten av barns
användande av fyrverkerier. Fyrverkerier och ljusshower kan
uppskattas av både barn och vuxna.

Ärendet
Maj-Britt Eriksson Nörrelökke föreslår i ett Lundaförslag att Lunds
kommun förbjuder alla sorters raketer och lyktor, då de kan ställa till
med så mycket oreda för djur och natur och övrigt. De som skjuter
upp raketer plockar ej upp efter sig. Lunds kommun borde ha en
lasershow som alla kan se vid en bestämd tid.

Legala förutsättningar
I ordningslagen regleras att pyrotekniska varor inte får användas
utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn
till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.
Lunds kommun har med stöd av 3 kap 9 § ordningslagen meddelat
lokala föreskrifter kring användning av pyrotekniska varor.

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-05-23
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Diarienummer

KS 2019/0181
I Lunds kommuns lokala ordningsföreskrifter anges att ”Tillstånd av
polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor –
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på
nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”
Vidare anges att pyrotekniska varor inte får användas vid, eller i
närheten av, vissa angivna sjukhus och särskilda boenden.

Bedömning av Lundaförslaget
Som framgår av bestämmelsen ovan är redan användningen av
pyrotekniska varor begränsade i de lokala ordningsföreskrifterna
som gäller för Lunds kommun. Det anges att det krävs tillstånd av
polisen för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, förutom
mellan kl 18.00 på nyårsafton och kl 02:00 på nyårsdagen. Därutöver
anges ett antal sjukhus och vårdhem inom kommunen där det är
förbjudet att använda pyrotekniska varor.
Det skulle sannolikt vara möjligt att gå längre i regleringen av
användningen av pyrotekniska varor än vad Lunds kommun gjort,
t.ex ytterligare begränsa användningen på icke offentlig plats.
Kommunkontoret bedömer emellertid att nuvarande reglering är
tillräcklig och ligger i linje med hur många andra kommuner reglerat
användningen av pyrotekniska varor.
Lunds kommun brukar inte anordna något nyårsfyrverkeri. Däremot
brukar kommunen lämna ett bidrag till den fyrverkerishow som
anordnas av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, senast
med 30 000 kronor. Kommunkontoret ser inget behov av att ersätta
aktuellt bidrag med en kommunalt anordnad lasershow.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

anse Lundaförslaget besvarat med kommunkontorets yttrande.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 236

Lundaförslag - Hundrastgård i Veberöd

Dnr TN 2019/0186

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att Lunds kommun anlägger ytterligare en
hundrastgård i Veberöd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Hundrastgård i Veberöd, daterat 9 december 2018.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällström (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att Lundaförslaget besvaras enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-09-02

Catarina Enocksson

Tekniska nämnden

Maria Sjögren

Lundaförslag - Hundrastgård i Veberöd
Dnr TN 2019/186

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att Lunds kommun anlägger ytterligare en
hundrastgård i Veberöd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Hundrastgård i Veberöd, daterat 9 december 2018.

Barnets bästa
En hundrastgård är till gagn för alla hundvänner oavsett ålder. För
barn som inte tycker om hundar eller är rädda, är det en fördel om
hundar som leker fritt hålls inhägnade.

Ärendet
Förslagsställaren föreslår att Lunds kommun anlägger ytterligare en
hundrastgård i Veberöd. Förslagsställaren föreslår en placering i
södra Veberöd strax norr om Liabacken.

Yttrande
I dagsläget finns fjorton hundrastgårdar i Lunds tätort och en
hundrastgård i vardera Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp.
Hundrastgården i Veberöd ligger i norra delen av tätorten.
Behovet av fler hundrastgårdar verkar finnas generellt över hela
kommunen, då det kommer in många önskemål till förvaltningen.
Tekniska nämnden har beslutat att anlägga ytterligare en
hundrastgård i Södra Sandby.
Med tanke på rådande ekonomiska läge i driftsbudgeten anses
anläggandet av ytterligare en hundrastgård i Veberöd inte vara
prioriterat i dagsläget. Den föreslagna placeringen anses heller inte
lämplig med hänsyn till närliggande bostadsbebyggelse på båda
sidor av grönytan.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-09-02

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

Lundaförslaget besvaras enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 230
Dalby

Lundaförslag - Multiarena på Påskagänget i

Dnr TN 2019/0611

Sammanfattning
Förslagsställaren ser ett behov av en multiarena mitt Påskagänget.
Dels med hänvisning till att inflyttningen i Dalby varit extra stor vid
Påskagänget, dels för att det inte finns en naturlig mötesplats, samt
för att läget är bra i förhållande till det som ska byggas och är byggt.
Lundaförslaget har tidigare översänts till Kultur- och fritidsnämnden
som svarat att de inte har rådighet över marken. Därefter har
förslagsställaren tillsammans med en arbetsgrupp för en multiarena
på Påskagänget återkommit till Lunds kommun. Lundaförslaget har i
september 2019 översänts till tekniska nämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2019.
Lundaförslaget "Multiarena på Påskagänget i Dalby" daterat 18
oktober 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över Lundaförslaget,
daterat 26 februari 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38, daterat 14 mars 2019.
Komplettering. Multiarena Påskagänget – en plats att samlas kring,
inklusive bilaga.

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Jan Annerstedt (FNL),
Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Lena
Fällström (S) och Karin Svensson Smith (S);
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som del av förslaget, samt
att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen och i samråd med de föreningar och intressenter
som nämns i skrivelsen återkomma med ett förslag av hur en
aktivitetsyta på platsen skulle kunna se ut och organiseras.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (S) ställer proposition på Cecilia Barnes
(L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som del av förslaget, samt
att

förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Kulturoch fritidsförvaltningen och i samråd med de föreningar och
intressenter som nämns i skrivelsen återkomma med ett
förslag av hur en aktivitetsyta på platsen skulle kunna se ut och
organiseras.

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen
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Tjänsteskrivelse
2019-09-09

K-O Seth

Tekniska nämnden

Lundaförslag – Multiarena på Påskagänget i Dalby
Dnr TN 2019/611

Sammanfattning
Förslagsställaren ser ett behov av en multiarena mitt Påskagänget.
Dels med hänvisning till att inflyttningen i Dalby varit extra stor vid
Påskagänget, dels för att det inte finns en naturlig mötesplats samt
för att läget är bra i förhållande till det som ska byggas och är byggt.
Lundaförslaget har översänts till Kultur- och fritidsnämnden som
svarat att de inte har rådighet över marken. Därefter har
förslagsställaren tillsammans med en arbetsgrupp för en multiarena
på Påskagänget återkommit till Lunds kommun. Lundaförslaget har i
september 2019 översänts till tekniska nämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 september
Lundaförslaget ”Multiarena på Påskagänget i Dalby”
daterat 18 oktober 2018
Kultur- och fritidsförvaltningen yttrande över Lundaförslaget,
daterat 26 februari 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38, daterat 14 mars 2019
Komplettering. Multiarena Påskagänget – en plats att samlas kring,
inklusive bilaga

Barnets bästa
Förslaget som helhet främjar barns aktivitet och möjlighet till att
vistas utomhus vilket är positivt. För äldre barn (ungdomar) är
multiarenor en bra mötesplats och möjlighet till gratis träning.

Ärendet
Ett lundaförslag avseende en multiarena vid Påskagänget i Dalby har
inkommit till Lunds kommun. Ärendet har översänts till kultur- och
fritidsnämnden för beslut. Kultur- och fritidsförvaltningen som
beredde ärendet konstaterade att de var positiva till förslaget, men
att de inte har rådighet över aktuellt markområde och hänvisade
ärendet till tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
den 14 mars 2019 att lundaförslaget skulle anses vara besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. Därefter har
förslagsställaren tillsammans med en arbetsgrupp som verkar för en
multiarena inkommit med en skrivelse till Lunds kommun. I denna
skrivelse framförs att såväl OBOS som uppfört samhällsfastigheter på
Påskagänget som Skåneidrotten och olika idrottsföreningar samt
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-09-09
rektorn på Påskagängets- och Torna Hällestad skola är intresserade
av projektet. Ärendet har nu överlämnats till tekniska nämnden för
behandling.
I lundaförslaget beskriver förslagsställaren ett behov av en
multiarena i Påskagänget. Dels med hänvisning till att inflyttningen i
Dalby varit extra stor vid Påskagänget, dels för att det inte finns en
naturlig mötesplats samt för att läget är bra i förhållande till såväl
befintlig som kommande byggnation. Förslagsställaren anser att en
multiarena kan ge många positiva effekter.
Tekniska förvaltningen har ett pågående arbete med att identifiera
behov och planera för anläggandet av nya gym och andra
aktivitetsytor och tar med förslaget som inspel i det fortsatta arbetet.
Att ha närhet till lek-, aktivitets- och mötesplatser är en stor tillgång
och viktigt för att främja folkhälsa och social hållbarhet. Tekniska
förvaltningen har inlett ett arbete med att identifiera lämpliga
platser att anlägga nya aktivitetsplatser och -stråk utifrån vilka
behov som finns. Det finns behov av denna typ av platser på flera håll
i Lunds kommun. Var nya aktivitetsytor bör placeras och i vilken
ordning de bör byggas får utredningen visa. Det inkomna
lundaförslaget tas med som inspel till det fortsatta arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
Lundaförslaget

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästare
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 231

Lundaförslag - Aktivitetspark i Dalby

Dnr TN 2019/0497

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar en aktivitetspark i Pinnmölleparken i Dalby,
innehållande lekplats, grillplats, träningsområde och hundrastgård.
Tekniska förvaltningen har ett pågående arbete med att identifiera
behov och planera för anläggandet av nya gym och andra
aktivitetsytor och tar med förslaget som inspel i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2019.
Lundaförslaget "Aktivitetspark i Dalby" daterat 13 oktober 2018.
Orienteringskarta daterad den 27 juni 2019.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällström (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på Lundaförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-09-17 klockan 17.30–
21.16

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), istället för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), istället för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Anna Kristensen, nämndsekreterare, miljöförvaltningen
Ulf Nyberg, VA-SYD, programledare § 209

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 208–240

Plats och tid för justering

Polhemsskolan, den 26 september kl 16:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-17

TN 2019/0618

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Paragrafer

§ 208–240

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-19

Tekniska förvaltningen
Park- och naturavdelningen

Tjänsteskrivelse
2019-06-27

E Sundén
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Tekniska nämnden

Lundaförslag – Aktivitetspark i Dalby
Dnr TN 2019/497

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar en aktivitetspark i Pinnmölleparken i Dalby,
innehållande lekplats, grillplats, träningsområde och hundrastgård.
Tekniska förvaltningen har ett pågående arbete med att identifiera
behov och planera för anläggandet av nya gym och andra
aktivitetsytor och tar med förslaget som inspel i det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019
Lundaförslaget ”Aktivitetspark i Dalby” daterat 13 oktober 2018.
Orienteringskarta daterad den 27 juni 2019.

Barnets bästa

Förslaget som helhet främjar barns aktivitet och möjlighet till att
vistas utomhus vilket är positivt. För äldre barn (ungdomar) kan
även utegym vara en viktig mötesplats och möjlighet till gratis
träning.

Ärendet

Förslagsställaren önskar en aktivitetspark i Pinnmölleparken i Dalby,
innehållande lekplats, grillplats, träningsområde och hundrastgård.
Tekniska förvaltningen har ett pågående arbete med att identifiera
behov och planera för anläggandet av nya gym och andra
aktivitetsytor och tar med förslaget som inspel i det fortsatta arbetet.

Den utpekade platsen ligger bra till avseende bl a närhet till
motionsspår samt omgivande bebyggelsestruktur. Att ha närhet till
lek-, aktivitets- och mötesplatser är en stor tillgång och viktigt för att
främja folkhälsa och social hållbarhet. Tekniska förvaltningen har
inlett ett arbete med att identifiera lämpliga platser att anlägga nya
aktivitetsplatser och -stråk utifrån vilka behov som finns. Det finns
behov av denna typ av platser på flera håll i Lunds kommun. Var nya
aktivitetsytor bör placeras och i vilken ordning de bör byggas får
utredningen visa. Det inkomna Lundaförslaget tas med som inspel
till det fortsatta arbetet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-06-27

Förvaltningens förslag till beslut
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
Lundaförslaget

Heléne Öhrström
tf direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästare
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