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Ansökan om ändring av detaljplan för Åbrodden 1,
Lunds kommun
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

ansöka om ändring av detaljplan avseende fastigheten
Åbrodden 1 i Lunds kommun i enlighet med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2021.

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för en ny utformning av fastigheten
Åbrodden 1 i Lunds kommun varpå Häckebergaskolan bedriver
skolverksamhet. Den nya utformningen av fastigheten kräver för
dess genomförande en ändring av befintlig detaljplanen varför
serviceförvaltningen nu föreslår för servicenämnden att fatta beslut
om att ansöka om ändring av befintlig detaljplan.

Underlag för beslutet








Trafik- och parkeringsutredning, 2021-10-30
Dagvatten- och skyfallshantering, 2021-10-30
Utredning Kv Åbrodden 1 – Principritningar, 2021-11-05
Utredning Kv Åbrodden 1 – Situationsplan ny idrottshall,
2021-11-05
Utredning Kv Åbrodden 1 – Situationsplan ny utemiljö, 202111-05
Utredning – nytt fläktrum Häckebergaskolan nytt kök och
matsal, 2021-11-09
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-01 Ansökan
om ändring av detaljplan för Åbrodden 1, Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har i samband med dess
kapacitetsutredning av Häckebergaskolan identifierat att skolans
matsal behöver utökas eftersom den inte uppfyller gällande krav
enligt kommunens lokalprogram. Matsalens storlek skapar behov av
anpassningar av elevernas schema. Den mest adekvata placeringen
av en större matsal på Häckebergaskolan bedöms vara i det utrymme
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som idag utgör skolans idrottshall. Placeras matsalen där leder det
till behov av en ny idrottshall. Kultur- och fritidsförvaltningen har
framfört behov av en fullstor idrottshall i området. Mot bakgrund
härav har det tagits fram ett förslaget på ny situationsplan, se bilder
nedan.

Bild 1 - Förslag till placering av ny idrottshall med befintlig utemiljö.

Bild 2 - Förslag till placering av ny idrottshall och ny ombyggnad av angränsande ytor.

Ombyggnationerna av Häckebergaskolan medför ett behov av ett
nytt fläktrum. En möjlighet är att placera fläktrummet i en
tillbyggnad vägg i vägg med köket, se blå markering nedan (ej
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skalenlig). En sådan tillbyggnad skulle också kräva en ändring av
befintlig detaljplan för dess genomförande.

Bild 3 - Förslag till ny tillbyggnad för fläktrum (nytt tillagningskök)

Bild 4 - Förslag till ny planlösning ombyggnad- Häckebergaskolan

Mot bakgrund av ovan arbetar serviceförvaltningen, barn- och
skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med
framtagande av en beställning av ny idrottshall och ombyggnad av
kök/matsal för Häckebergaskolan i Genarp.
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Beslutsbehörighet
Utgångspunkten för lokalinvesteringsprocessen är att
servicenämnden som utförarnämnd ska arbeta efter beställning från
facknämnder, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, allt
beroende av beställningens storlek och karaktär. I undantagsfall kan
det finnas skäl för servicenämnden att agera utan att en beställning
finns. Eftersom det finns ett stort behov av ny matsal gör
serviceförvaltningen bedömningen att detta ärende är ett sådant
undantagsfall.

Föredragning
I aktuellt projekt är behovet av en lösning stort. Målet är att inte
riskera att skapa onödig tidsutdräkt och samtidigt kunna säkerställa
att den fortsatta processen har goda förutsättningar att hantera de
risker som finns i projektet.
Mot bakgrund av ovan föreslår serviceförvaltningen att
servicenämnden fattar beslut om att ansöka om ändring av
detaljplan för fastigheten Åbrodden 1 i Lunds kommun med syftet att
pröva lämpligheten av ny idrottshall, ändringar av utemiljön i
anslutning av idrottshallen och ett nytt fläktrum i enlighet med
denna tjänsteskrivelse och bilagda beskrivningar.

Beredning
Ärendet har beretts inom serviceförvaltningen av
projektavdelningen på Lundafastigheter och staben. Därtill har
avstämningar gjorts löpnade med representanter från barn- och
skolförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
kommunkontoret.

Barnets bästa
Att kunna erbjuda barn och unga en god lärmiljö är en del av det
kommunala grunduppdraget. God lärmiljö förutsätter bland annat
tillgång till adekvata skollokaler vilket detta ärende syftar till. Även
att få tillgång till idrottslokaler och en varierad utemiljö gynnar
lärandet och barnen.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att beställa aktuell detaljplan saknar sedvanligt beslut
om finansiering. Kostnaden för detaljplanearbetet bekostas av
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kommunkontoret.

Pål Svensson
Servicedirektör

Sara van Lunteren
Biträdande fastighetschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Stadsbyggnadskontoret
För kännedom:
Kommunkontoret

