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§ 134

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun

Dnr BN 2019/0280

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta stora friytor till
skolor på grund av bland annat en mer intensiv förtätning av staden.
Det har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa
förutsättningar för nya förskolor och skolor, att initiativ tagits till att
utarbeta kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska
framöver säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika
intressen och hittar konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara
lösningar. Parallellt med frågan om friytans storlek har också fokus
ökat på frågan om hur skolgårdarna utformas och hur god kvalitet
ska skapas för eleverna och lärandemiljön.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och
riktlinjer som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och
förtroendevalda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta
med planering, utformning och upprustning av skolgårdar inom
Lunds kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter och
handlingar som ger bra underlag för bedömningar av skolgårdar i
olika skeden. Förslaget omfattar också två framtagna Skolgårdsfaktorer för skolor i Lunds kommun. Skolgårdsfaktorerna är verktyg
för att göra bedömningar kring kvaliteten på en skolgård.
Ambitionen är att skapa tillräckligt stora och kvalitativa utemiljöer
som möter elevernas behov och bidrar till en god hälsa och bra
lärandemiljö.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun föreslås nu skickas på remiss till
berörda instanser.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2019-06-27
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad
2019-06-27, inklusive bilagor.

Yrkanden
Per Johnsson (C), Björn Abelson (S) och Dimitrios Afentoulis (KD)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
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Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer
på remiss

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningscheferna
Nämnder som ska besvara remissen:
Miljönämnden
Barn och skolnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
LKF
Kommunala funktionshinderrådet
För information:
Socialförvaltningen
Vård och omsorgsförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-22

BN 2018/0539

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-08-22 klockan
17.00–19.45

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande, ersätts av Börje Hed (FNL) som
ordförande och av Lena Gustafsson (M) som ledamot under §136
Börje Hed (FNL), vice ordf, tjänstgör som ordförande för Klas
Svanberg (M) under § 136
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Gustafsson (M), tjänstgör som ledamot för Klas Svanberg
(M) under § 136
Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 130-150
Ola Christiansson (S), tjänstgör för Daniel Fatemi (S) §§ 130-150

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L), närvarande §§ 136-150, kl. 18:0019:45
Axel Nordberg (L)
Ann Tångmark (FNL)
Helmut Moser (V)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Malin Sjögren, t.f. stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Daniel Wasden, planarkitekt
Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Anna Vroland, administrativ chef
Petter Eiring, bygglovschef
Maria Milton, biträdande planchef
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt
Charlotte Hägg Reader, arkitekt
Julia Boström, planarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-22

BN 2018/0539

Justerare

Axel Hallberg (MP)

Paragrafer

§ 130–135, 137-150

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2019-08-28 kl. 11:00

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Axel Hallberg (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Paragrafer

§ 130–135, 137-150

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

2019-09-23

Utdragsbestyrkande

