Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 70

Utemiljö vid skolor i Lunds kommun

Dnr SN 2019/0205

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

Yrkanden
Klara Twete (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-18

Beslut
Servicenämnden beslutar
att skicka ut Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer
på remiss.

Protokollsanteckningar
Johan Lambreus Mattsson (MP): Utformning och kvalitet är viktigare
än kvadratmeter när det gäller skolgårdar.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningscheferna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

SN 2019/0285

Servicenämnden
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen plan 7, 2019-09-18 klockan 17.00–19.33

Ledamöter

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf
Camilla Ländin (C)
Ljiljana Lipovac (KD)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Klara Twete (S)
Lars Westerberg (S)
Anders Hansson (S)
Bengt Malmberg (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Glennow (L), tjänstgör för Magnus Ekblad (M)

Ersättare

Anders Hallin (C)
Christer Pedersen (FNL)
Tobias Ekholm (MP)
Barbro Törnqvist (S)
Kenth Andersson (S)
Lars A Ohlsson (V)
Ann Lidgren (FI)
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Alma Hodzic, Ekonomichef
Ann Fröström, Tf Entreprenadchef
Anna Månsson, Nämndsekreterare
Mikael Nordholm, Tillträdande Fastighetschef
Pernilla Nevsten, Chef Projektavdelningen, (medverkar via
Skype)
Pål Svensson, Servicedirektör
Serban Radescu, IT-ansvarig/verksamhetsutvecklare
Therese Karlsson, Tf Måltidschef
Thobias Ligneman, Kommunikatör

Justerare

Lars Westerberg (S)

Paragrafer

§ 65–73

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid för justering
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-18

SN 2019/0285

Serviceförvaltningen Brotorget 1 Lund, den 23 september 2019
klockan 13:00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

Lars Westerberg (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragrafer

§ 65–73

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-16

