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Utemiljö vid skolor i Lunds kommun
Kommunstyrelsen delar bedömningen att det är bra med
gemensamma planeringsunderlag för att skapa samsyn på kvalitetsoch ytkrav. Förslaget till råd och riktlinjer för utemiljön vid skolor
kan bli ett bra stöd för att säkerställa en effektiv process som
tillvaratar olika intressen och vara en hjälp i att hitta konstruktiva
och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Ytkraven är
jämförbara med de krav som andra kommuner i Lunds storlek
ställer. Kommunstyrelsen menar dock att det är viktigt att
riktlinjerna inte skapar begränsningar.
Förslaget innehåller en mängd hänvisningar till nationella råd och
riktlinjer och till kommunala beslut. Dokumentet är däremot otydligt
i vilken funktion riktlinjerna har för kommunen.
( Byggnadsnämnden beslutar om vilken gräns för skolgårdsfaktorn, samt
vilka andra faktorer som behöver vägas in för att uppnå Plan- och
bygglagens krav på tillräcklig friyta i samband med bygglov i det enskilda
fallet.) Det saknas även en bedömning av de ekonomiska

konsekvenserna av olika ytmått.
Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till förslaget att
kommunfullmäktige ska anta riktlinjerna samt förslaget att
stadsbyggnadskontoret ska ha ansvar för att göra revideringar.
Enligt program för styrning ska kommunfullmäktige anta program,
policyer och planer. Kommungemensamma riktlinjer ska antas av
kommunstyrelsen och nämndspecifika av respektive styrelse eller
nämnd. Utifrån detta menar Kommunstyrelsenatt riktlinjerna bör
antas av kommunstyrelsen, som har det ekonomiska
helhetsansvaret, alternativt av utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden, som har ansvaret för en skolmiljö för eleverna samt
den pedagogiska inriktningen. Riktlinjerna för utemiljön i skolan kan
med fördel ingå i de standardlokalprogram som används i
lokalinvesteringsprocessen.
Kommunstyrelsen gör även bedömningen att enskilda förvaltningar
inte har möjlighet att göra ändringar i dokument som fastställts av
ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige. Ansvarig nämnd måste
ges det fulla politiska ansvaret vilket innebär att revideringar och
förändringar måste antas av ansvarig nämnd.
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande
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