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2018-10-01

Anna Månsson
anna.mansson2@lund.se

Anmälningar
SN 2018/0002
Till servicenämndens sammanträde den 17 oktober 2018
1. Investeringsanslag oförutsedda behov, serviceförvaltningen 2018.
2. Samverkansprotokoll serviceförvaltningen 180914. Dnr SN
2018/0046.

3. Reviderat attestreglemente för serviceförvaltningen version 19,
2018-09-25. Dnr SN 2018/0054.

4. Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 § 188 Försäljning av del
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt A).
Dnr SN 2018/0320.
5. Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 § 189 Försäljning av del
fastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg Projektutveckling AB
(Byggrätt B). Dnr SN 2018/0319.

6. Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 § 190 Försäljning av del
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sundprojekt Bostadsintressenter AB
(Byggrätt C). Dnr SN 2018/0318.
7. Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 § 191 Försäljning av del
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt D).
Dnr SN 2018/0317.
8. Tekniska nämndens beslut 2018-08-22 § 192 Försäljning av del
fastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc Property Development AB
(Byggrätt E). Dnr SN 2018/0316.

9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-20 § 147
Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför
EVP 2020-2022 Dnr SN 2018/0334
10. Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30 § 115 Utveckling av
Stadshallens innehåll och framtida roll. Dnr SN 2017/0009.
11. Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30 § 120 Lokaler för
skolidrott och gymnastik. Dnr SN 2017/0275.

12. Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 237 Förhyrning av
bostäder till sociala ändamål i
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Genarp. Dnr SN 2018/0199.

Beställningar
13. Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30 § 123 Beställning av
ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, Lunds kommun. Dnr
SN 2018/0343.

Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2018
Inv typ 1000

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

Projektnummer Objekt
Hproj 6610
661264
1608
661273
Nytt

Benämning

PL

Stadsparkscafeet ombyggnad bar, ölpump, vägg, dörr
Lund Bricks renovering FH fastighet inv annans fastighet

EH
EH

Anslag
17 000 000
100 000
500 000

661279
661280
661281
661282
661283
661284
661285
661287
661288

1106
1820
1052
1227
1476
1440
1036
1413

Nästa projektnummer på 2018
Ekska huset brandanpassning ny verksamhet
Stora Södergatan 47 gångbroanpassning
Spyken ombyggnad till fysiksalar
Lergöken anp vent och brand - obs ska direkt faktureras verksamheten
Peter Pan takrenovering utrymning
Brunnsgatan hyresgästanpassning
Lerbäckskolan stora skolgården
Jordabalksvägen 70 bygga till kontor

EH
EH
PB
PM
MG
SB
PM/TH
AC

500 000
383 000
1 400 000

661289
661290
661291
661292
661293
661294
661295
661296
661297

1019
1110
1056
1253
1253
1086
1049
1160
1160

Hubertusgården utemiljö norra och mittskolgården
Tingsrätten Skylt och passagesystem
Fäladskolan Anpassning av salar grupprum
Ö.Mölla fsk upprustning inför omställning ink. Ventilation
Ö. Mölla fsk upprustning inför omställning Invändigt
Kattfoten anpassning kapprum
Polhemsskolan nya arbetsrum
Kristallen ombyggnad till SBK
Kristallen Ombyggnad foajen

PM
EH
OF
SB
SB
SB
OF
EH
EH

855 000
300 000
85 000
500 000
800 000
700 000
2 200 000
1 100 000
500 000

Rest
Uppdat datum:
18-10-01 /SAS

130 000
528 000
3 500 000
150 000

14 231 000
2 769 000

Utbetalt
2018

Anmärkning

89 427 Överfört från 2017 Beloppet 89 427 från 2017
356 317 klart 2018

128 800
12 000
1 336 994
0
104 721

Upplagt

Prel klart

Stämt av
med PL

SR

2017-04-06
2017-10-20

2018-02-01 2018-10-01
2018-02-01 2018-10-01
2018-02-05 2018-08-31

228 556 Bidr sökt fr Bov. Sök 50% av totalkostnaden dvs 1.750.000.
Blir inte av enl AC 180529
Hyresberäkning på 455 tkr, Resten kommer via bidrag från Boverket*
150 000
81 500
57 286 Skall inte generera tillägg
710 786 Skall inte generera tillägg
203 875 Skall inte generera tillägg
933 751
24 751

4 418 764
"+ 1.750.000 ?? Se text på proj 661287

2018-03-01 2018-03-09
2018-03-27
2018-04-05 2018-09-30
2018-04-06 2018-08-10
2018-05-04
2018-05-30
2018-06-04
2018-06-14
2018-06-14
2018-06-25
2018-06-27
2018-08-22
2018-08-24

2018-08-31
2018-12-31
2018-07-01
2018-08-10
2018-08-10
2018-?
2018-10-15
2018-10-01
2018-12-31

180626

* enl PM 180524

Serviceförvaltningen

Protokoll
2018-09-14
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Samverkansmöte serviceförvaltningen
Tid:
Plats:
Närvarande:
Arbetsgivaren:

Fredagen den 14 september kl 10.37-11.45
Kristallen, Plan 7, Kalkstenen

Kommunal:

Preben Widerberg

Rebecka Kärrholm (Ordförande)
Kristina Grankvist-Nordén (HR)
Anna Månsson (Sekreterare)
Anne Pivén
Matilda Nilsson Tervahauta

Vision:

§ 1 Val av sekreterare

Anders Söderberg

Anna Månsson utses till sekreterare.

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses för Kommunal Preben Widerberg samt för Vision
Anders Söderberg.

§ 3 Arbetsmiljö

Ärende 6 på utskickad dagordning flyttas upp från punkt 6 till 3.
SAM-enkäten (enkät angående den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet) besvaras för staben vid
serviceförvaltningen och två anställda från staben ansluter till mötet
och medverkar vid besvarandet. Svaret på enkäten bifogas
protokollet.
Fråga uppkommer kring vem som representerar staben från
arbetsgivarens sida vid samverkansmötena och de fackliga
representanterna vill att stabschefen och ekonomichefen alternerar
att medverka vid samverkansmötena framöver.
De fackliga representanterna skulle gärna se att fler anställda går
kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning och att de som
nyanställs kan skickas på denna utbildning.

Lämnas förslag från de fackliga representanterna att en kommande
aktivitet på arbetsplatsträffar kan vara att visa hur man gör en
skadeanmälan/tillbud i LISA.
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§ 4 Föregående mötesprotokoll 2018-06-01
Ingen kommentar.

§ 5 Nämndärenden

Ordföranden går igenom ärenden till nästa servicenämnd den 19
september och delårsrapporten per 2018-08-31 visas för gruppen.
Handlingen kommer att skickas ut till de fackliga representanterna
senare under dagen. De fackliga representanterna får ta del av lista
över delegationsbeslut i personalärenden som ska anmälas till
nämnden den 19 september.
HR redovisar sjukstatistik för serviceförvaltningen.
Vision framför önskemål om att stabens flextider ska redovisas i
samverkansgruppen. Listorna ska vara avidentifierade. De fackliga
representanterna önskar att man börjar redovisningen med start
nästa år.

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor
HR informerar om den nya HR-organisationen.

§ 7 Jämställdhet, mångfald

Kommunal förhör sig om hur det går med korten från servicedagen?
Korten delades ut vid servicedagen (171018) och innehåller ett antal
frågor kring mobbing och kränkande särbehandlingen som skulle tas
upp i varje APT-grupp vid serviceförvaltningen. Kommunal påpekar
att arbetsgivaren behöver följa upp och gå ut till de anställda och
fråga om frågorna på korten verkligen har tagits upp på APT.

§ 8 Miljöfrågor

Informeras kort om Lundfastigheters nya tvättmaskiner som ska
tvätta med avjoniserat vatten och inte tvättmedel.

§ 9 Övrigt

Ordföranden bjuder in de fackliga representanterna till Servicedagen
den 27 september på Arenan.
Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Rebecka Kärrholm
Stabschef
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För Kommunal:
Preben Widerberg

Protokoll
2018-09-14

För Vision:
Anders Söderberg
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 188

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt A)

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Efter Tekniska nämndens beslut, den 23 augusti 2017, erhöll Sydö
Development AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn
27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Sydö Development AB som
anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Sydö Development AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 6 375 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal.
Tekniska nämndens beslut, daterat 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Development AB för en
köpeskilling om 6 375 000 kronor och i övrigt vad som framgår
av avtalsförslaget.

Protokollsanteckningar
Clas Fleming (V) inkommer med följande protokollsanteckning för
ärendena § 188 - § 192: Vänsterpartiet anser att all kommunal mark
ska upplåtas med tomträtt i stället för att säljas, men inser att man
inte kan ändra tillvägagångssätt i ett enskilt ärende utan måste göra
en genomgripande förändring av markpolitiken.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Bostadsenheten, Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Tekniska nämnden

Börje Fennhagen
0729-91 52 90
borje.fennhagen@lund.se

Försäljning av del fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö
Development AB
Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Sydö Development
AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn 27:2 efter
genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög. Försäljningsavtal har nu
upprättats med Sydö Development AB som anger villkoren för att
förvärva fastigheten.
Sydö Development AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 6 375 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal
Tekniska nämndens beslut, daterad 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning (bifogas inte)
Barnets bästa
Stadsutveckling i syfte att skapa fler bostäder får anses ha positiv effekt
för barn och unga. Fler bostäder med närhet till skola, förskola och park
kan innebära att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg miljö.
I detaljplanearbetet tas hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.
Ärendet
Bakgrund
I nordöstra Lund ligger området Brunnshög, en ny stadsdel som fullt
utbyggt planeras att hysa ca 40 000 arbetande och boende. Ny spårväg
byggs med dragning rakt igenom planerad nybyggnation och knyter ihop
området inklusive forskningsanläggningar ESS och MAX IV med Lunds
centrum.
I centrala Brunnshög har två detaljplaner nu vunnit laga kraft.
Sammanlagt innehåller dessa planer omkring 900 bostäder. Målet är att
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400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög. Detta är den
första markanvisningen i centrala Brunnshög. Ytterligare byggrätter
släpps sedan i ett nästa steg längre fram under 2018.

Kommunen har enligt Tekniska nämndens beslut (2017-08-23), efter
avslutad anbudstävling av fem byggrätter i centrala Brunnshög, anvisat
ett område del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Development AB.
För att säkerställa att byggherren i största möjliga mån följer sitt
inlämnade tävlingsförslag har ”Hållbarhets-PM Brunnshög” med
åtgärdsförslag fyllts i av byggherren och bilagts till köpeavtalet, se Bilaga
2 under kolumnen ”vad byggherren ska bidra med”.

Tjänsteskrivelse
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2018-06-27

TN 2017/0140

Del av fastigheten Östra Torn 27:2 i centrala Brunnshög.
Sydö Development AB kommer att uppföra bostadsrättslägenheter.
Byggrätten uppskattas innehålla ca 1 500 kvm BTA vilket motsvarar ca
15-20 lägenheter. Byggstart är planerad för 2019-10-01.
Entreprenad för byggator och övrig infrastruktur kommer att handlas
upp hösten 2018 och ska vara färdigställd så att Sydö Development AB
kan påbörja husbyggnation enligt planerad byggstart ovan.
Försäljningsavtalet
Sydö Development AB har för avsikt att uppföra bostadshus med
upplåtelseformen bostadsrätt. Köpeskillingen är satt till 6 375 000
kronor enligt fast pris i anbudstävlingen för denna byggrätt.
Försäljningsavtalet föranleds av ett ettårigt arrendeavtal. Inom det året
ska byggnadsarbetena påbörjats och fortskridit så långt att
bottenplattorna eller motsvarande har färdigställts eller Sydö
Development AB på annat sätt kan påvisa att byggnation har påbörjats
för att få rätt att förvärva arrendestället tillika del av fastigheten Östra
Torn 27:2. Arrendeavtalet träder i kraft 2019-10-01.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Development AB för en
köpeskilling om 6 375 000 kronor och i övrigt vad som framgår av
avtalsförslaget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögsprojektet
Bostadsenheten, Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendeställe m.m.

Ändamål

§ 1.
Upplåtare:
Arrendator:

Lunds kommun genom dess tekniska nämnd
Sydö Development AB, Org.nr.559078-1745

Arrendeställe:

Del av fastigheten Östra Torn 27:2, se kartskiss bilaga 1.

§ 2.
Arrendatorn äger rätt att förvärva arrendestället om nedanstående villkor uppfyllts:
-

projekt som genomförs består av bostäder.

-

byggnadsarbetena har påbörjats och fortskridit så långt att bottenplattorna eller
motsvarande har färdigställts eller Byggherren på annat sätt kan påvisa att
byggnation har påbörjats.

Arrendestället utarrenderas i avvaktan på att arrendatorn uppfyllt ovan angivna villkor.

Arrendetid

§ 3.
Arrendestället upplåts med ett (1) år från den 1 oktober 2019. Om särskilda skäl
föreligger kan arrendetiden förlängas i perioder om sex månader. Upplåtaren har
tolkningsföreträde av särskilda skäl.

Arrendeavgift

§ 4.
Arrendeavgiften 111 562 kr för arrendeperioden (1 år) beräknas enligt (Sveriges
kommuner och landstings internränta)*(köpeskillingen) och erläggs i förskott. Avgiften
debiteras för hela arrendetiden. Förvärvar arrendatorn arrendestället, återbetalas erlagd
arrendeavgift som belöper på tiden efter tillträdesdagen för förvärvet av fastigheten.

Upplåtelse m.m. i
andra hand

§ 5.
Utan upplåtarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta.
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal
på annan.

Arrendeställets skick
m.m.

§ 6.
Arrendestället utarrenderas i befintligt skick såvida inte annat framgår av detta avtal.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därå finns i vårdat skick
bl.a. genom att tillse att dagvatten inte rinner från arrendestället vidare till annan
fastighet.
Arrendatorn ska, om upplåtaren anser det erforderligt, ombesörja och bekosta inhägnad
av arrendestället. Arrendatorn ska inhämta byggnadsnämndens godkännande, om sådant
erfordras.
Upphör detta avtal att gälla av annan anledning än att arrendatorn förvärvar
arrendestället, åligger det arrendatorn att innan avtalet löper ut återställa arrendestället i
det skick det hade vid arrendeperiodens början.

Gaturenhållning

§ 7.
Om renhållningsskyldighet beträffande arrendestället angränsande gångbana åvilar
upplåtaren ska skyldighet fullgöras av arrendatorn.

Miljöfarlig verksamhet

§ 8.
Arrendatorn svarar för de kostnader och åtgärder som för verksamhet bedriven under
arrendetiden av myndigheter påfordras enligt gällande miljölagstiftning.

Fastighetsskatt och
övriga kostnader

§ 9.
Arrendatorn ska erlägga fastighetsskatt som belöper på arrendestället.
Arrendatorn ska svara för avgifter och andra kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets utnyttjande.

Schaktmassor

§ 10.
Arrendatorn ansvarar gentemot upplåtaren för att schaktmassor som härrör arrendatorns
arbeten på arrendestället tas om hand alternativt transporteras bort.

Skadestånd

§ 11.
Arrendatorn ska ersätta all skada på person eller egendom, som genom arrendeställets
användning orsakas upplåtaren eller tredje man.

Avträdesersättning

§ 12.
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Bestämmelserna i
11 kap 5-6a §§ Jordabalken är inte tillämpliga på detta avtal.

Inskrivningförbud

§ 13.
Detta avtal får inte inskrivas.

Hänvisning till
jordabalken

§ 14.
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Lund

/

/

Lunds kommun genom dess
tekniska nämnd

Sydö Development AB

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................
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KÖPEKONTRAKT
1 PARTER
Säljare: Lunds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen
Köpare: Sydö Development AB, Org.nr.559078-1745, nedan kallad Byggherren
2 DETALJPLAN
Som grund för detta avtal gäller Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala Brunnshög)
i Lund, Lunds kommun – PÄ 07/2016
3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter till Byggherren del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2, se kartbilaga 1, nedan kallad
Fastigheten.
På Fastigheten skall uppföras bostäder upplåtna med bostadsrätt enligt Detaljplan.
4 KÖPESKILLING OCH BETALNING
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till sexmiljonertrehundrasjuttiofemtusen (6 375 000) kronor. Ovan nämnda
köpeskilling skall på Tillträdesdagen betalas kontant till Kommunen.
Sedan hela köpeskillingen betalats ska Kommunen utfärda köpebrev.
5 TILLTRÄDE
Tillträde sker när köpeskilling erlagts enligt punkt 4 ovan.
6 LAGFARTS- OCH INSKRIVNINGSKOSTNADER
Lagfart sökes av Byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska betalas av
Byggherren.
7 GARANTIER
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. Kommunen
garanterar även att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt
eller annan begränsad sakrätt.
8 MARKENS BESKAFFENHET
Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga.
Fastigheterna har varit föremål för arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat
att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.
Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av Byggherrens nyttjande av området för påbörjande av byggnation och
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska Byggherren genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
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Byggherren ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av kommunen, dock inte till högre sammantaget
belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd
och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättshavare, hyresgäster
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Byggherren erhållit slutbesked för byggnationen,
dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.
9 SCHAKT OCH FYLLNING
Kommunen tar bort matjord inom Fastigheterna. Kommunen lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar markytan där schaktning erfordras.
Grovplanering görs till nivåer i lokalgators projekterade färdiga gatunivå. Kommunen ska tillse att arbetet med
grovplanering utförs enligt Anläggnings-AMA och de geotekniska rekommendationer som tas fram av
kommunens konsult samt följs upp av sakkunnig geotekniker. Dokumentation över utfört arbete ska överlämnas
till Byggherren när arbetet är avslutat.
10 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar allmänna anläggningar om inte annat framgår av detta avtal.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt VA Syds gällande taxa och bekostas av Byggherren.
VA Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Byggherren i ett senare skede vilja förändra läget på
förbindelsepunkter står Byggherren för de merkostnader som detta innebär för kommunen och VA Syd.
Byggherren förbinder sig att ansluta till Kommunens (Renhållningsverket) system för sopsug och erlägga
anslutningsavgift tiotusen (10 000) kronor per lägenhet, exkl. moms, för detta enligt Kommunens
(Renhållningsverket) gällande taxa.
Byggherren förbinder sig att via gemensamhetsanläggning utan ersättning tillhandahålla mark för 4 stycken
sopsugsnedkast samt medge servitut för sopsugsledning.
Byggherren skall erlägga sedvanliga anslutningsavgifter till respektive övriga ledningsägare.
11 BEBYGGELSE
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan.
Byggherren åtar sig att projektera och bygga i enlighet med det efter tävlingsförslaget ifyllda Hållbarhets-PM, se
bilaga 2, samt att delta i en dialog med Kommunen (Brunnshögsprojektet) kring övriga hållbarhetsåtgärder i
Brunnshög.
I tävlingen föreslagen arkitekt får inte bytas ut mot annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings
skriftliga medgivande.
Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär
bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av anläggandet och driften av
anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga
förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och
anslutande fastigheter.

12 PARKERING
Detaljplanen anvisar lägen för gemensamma parkeringsanläggningar. Byggherren är i inbjudan till
markanvisningstävling informerad om det erbjudande som Kommunens P-bolag lämnat gällande uppförande och
drift av dessa anläggningar.

3(3)
13 ETABLERINGSYTOR
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten skall ske i enlighet med upprättade tidplaner
efter samråd med Kommunen (Mark- och Exploateringskontoret). Byggherren svarar för byggsamordning med
övriga byggherrar i området.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten, för upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för
annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, skall träffas särskilt.
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som skadas i samband med
Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet
ska ske i samförstånd med Kommunen (Mark-och Exploateringskontoret).
14 GATUKOSTNAD
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till
Fastigheten anses ha erlagt på Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för i detaljplan enligt punkt 2
ovan redovisade gator och allmän plats.
15 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande.
Fastigheten får inte säljas innan Byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal utan kommunen genom
dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande. Byggherren äger dock rätt att överlåta rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta avtal till annat helägt bolag inom Byggherrens koncern.
16 AVGIFTER OCH KOSTNADER
Byggherren skall stå för del av kostnader som har samband med framtagande av Detaljplanen. Kostnader härför
tas ut i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa i samband med bygganmälan.
Kostnader/intäkter efter tillträdesdagen enligt punkt 5 belastar byggherren.
17 VILLKOR
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
Lund
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/
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Bild av Atkins

mål och syfte
lunds kommun har höga ambitioner med Brunnshög. Den nya stadsdelen ska bli en världsledande innovations- och livsmiljö för boende,
besökande och verksamma i stadsdelen. För att uppnå detta måste alla
parter ha en samlad målbild och gå åt samma håll. Detta dokument är
ett verktyg för att nå målen och innehåller en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartners
gör för att förverkliga dessa. Dokumentet ger också exempel på vad
byggherren kan göra för att uppnå hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter
som byggherren väljer att bidra med presenteras av byggherren genom
ett Åtgärdsprogram i tabellformat. Åtgärdsprogrammet upprättas för
varje enskilt projekt och stäms av kontinuerligt med kommunen för att
hålla ambitionerna levande.

BRUnnshÖG
Om 30 till 40 år kommer uppemot 40 000
människor att bo eller arbeta i blandstaden Brunnshög. Området kommer att
präglas av en stimulerande stadsmiljö,
hög livskvalitet, väl utbyggd service,
framåtsyftande hållbarhetslösningar och
intressanta innovationer.

Denna Hållbarhets-PM gäller under hela utbyggnadstiden för Brunnshög men är också ett levande dokument som kommer att kunna utvecklas och fördjupas varefter projektet med utvecklingen av Brunnshög går
framåt.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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KVALITET
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STADSLIV

BALANSERA DEN GODA JORDEN

MAXIMERA STADSLIVET & SINNESINTRYCKEN

Bild av Testbed Studio

BRUnnshÖGs hållBaRhetsmål
hållbarhetsmålen för Brunnshög beslutades av Lunds politiker i juni
2012 och utgår från principerna:

• Minimera klimatpåverkan
• Balansera den goda jorden
• Maximera stadslivet och sinnesintrycken
Dessa principer sätter riktningen för utvecklingen av Brunnshög, och
denna Hållbarhets-PM belyser hur målen kan omsättas till verkliga
lösningar.
I bilden till vänster illustreras principerna för Brunnshög och vad de står
för i praktiken

Hållbarhets-PM Brunnhög
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tReDJeDelsmålet

GÅNG&CYKEL

KOLLEKTIVTRAFIK
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Det övergripande trafikmålet för Brunnshög
är att minst en tredjedel av resorna till och
från stadsdelen ska utgöras av gång- och
cykelresor och minst en tredjedel av resorna med kollektivtrafik. Högst en tredjedel
ska utgöras av bilresor. Tredjedelsmålet är
en essentiell byggsten i den hållbara stadsdelen. Målet är mycket ambitiöst och kräver
god planering och samarbete mellan alla
aktörer i Brunnshög.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners1 gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
görs var tredje
transport med
bil, resterande
transporter
görs med
kollektivtrafik, gång eller
cykel

• Erbjuder förstklassig kollektivtrafik med både spårväg och buss
inom gångavstånd.

• Utforma kvartersmarken för
att bidra till att skapa trygghet och upplevelserikedom
för gående.

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.
• Lokaliserar bilparkering i direkt
anslutning till det övergripande
gatunätet för att främja en bilfri
inre kärna.
• Skapar bra cykelstråk till centrala
Lund samt till de större arbetsplatserna i staden.

• Erbjud attraktivt alternativ till
cykelparkering på gården,
exempelvis cykelförråd
i markplan eller i direkt
anslutning till entré.
• Främja och uppmuntra
användning av bilpool.
• Bygga ”bilfritt boende” (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

• Erbjuder samlade bilparkeringslösningar för ökat samutnyttjande
och konkurrensfördelar för övriga
färdmedel.
Boende och
arbetande i
Brunnshög
har tillgång till
elbilspool

1

• LKP planerar för elladdningsstolpar i nya P-hus i dialog med aktör
för bilpooler.
• Kraftringen erbjuder laddlösningar för privat-, arbetsplats-, och
destinationslösningar.

Kraftringen, VA Syd och Renhållningsverket i Lund.

• Erbjuda och uppmuntra
användning av bilpool (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Ansluta sig till bilpool antingen
genom att fastighetsägaren
tecknar avtal med bilpoolsföretag
eller genom att fastighetsägaren
erbjuder medlemsskap i
densamma till boende under viss
tid.
Arbeta mot att utforma del av
projektet mot bilfritt boende för att
miminera bilanvändande.
Cykelpool skapas antingen
genom inköp av ett par cyklar som
sedan tex. kan läggas upp i ett
bokningssystem eller genom
gemensamt inköp för kvarteret
tillsammans med övriga
fastighetsägare för samnyttjande
och för att kunna ha en större
cykelpark.
Vi har som målsättning att tex
kunna ha en app som visar bästa
färdsätt, spårvagn, lediga cykeloch bilpoolsfordon så att boende
enklare kan välja bort egen bil.
Arbeta aktivt för att bilpoolen skall
erbjuda elbilar
Arbeta aktivt innebär att vi kommer
försöka få bilpoolen att erbjuda
elbilar om det inte finns i
dagsläget. För att erbjuda detta
alternativ kommer vi söka efter fler
än en aktör för att kunna få någon
som kan erbjuda elbilar.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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RestvÄRme
REKREATIVT

Tja!

NÄRHET

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

10 Hållbarhets-PM Brunnhög

Restvärme är värme från industriella processer som kan tas tillvara på
olika sätt. Istället för att kylas bort kan
restvärmen till exempel tas om hand i ett
fjärrvärmenät, värma offentliga platser
på vintern så som cykelvägar, bänkar,
busskurer och torg. Restvärme kan även
användas i olika sorters matproduktion
(grönsaks- och fiskodling), genom bland
annat hydroponiska och akvaponiska
processer.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshögs
kvarter finns
gott om lättillgängliga,
skyddade och
säkrade cykelparkeringsplatser

• Erbjuder plats för cykel vid kollektivtrafikpunkter.

• Ordna parkering för olika
cykeltyper och för olika
behov.

I Brunnshög
tas återvunnen värme från
ESS och MAX
IV tillvara i
byggnader

• Kraftringen erbjuder låg- såväl
som normaltempererad fjärrvärme till byggherrar. Ledningar
är förberedda i området (klart
augusti-16).
• Kraftringen planerar för världens
största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög.

• Använda lågtempererad
fjärrvärme för att hålla entréer och gångbanor is- och
snöfria, samt för uppvärmning av välisolerade hus
med passivhusstandard.

Byggnaderna i
Brunnshög har
egen solelsproduktion

• Kraftringen erbjuder solcellspaket,
batteriladdning och optimering av
laddning av elfordon.

• Utforma alla byggnader för
god potential till solelsproduktion.

• Kommunen och Kraftringen erbjuder
simulering av solelspotential för nya
byggnader genom samarbete med
forskare på LTH.

• Installera solcellsanläggningar som är väl integrerade i byggnadens och
områdets arkitektur.

• Kraftringen förbereder och utvecklar
möjligheterna för implementering av
smarta nät i Brunnshög.

• Ta hjälp av det stöd som
kommunen och Kraftringen
erbjuder för att studera
solpotentialen i planerad
bebyggelse genom Jouri
Kanters forskare på LTH.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Cykelparkering anordnas i enlighet
med arkitektens utformning där
platser för olika typer av cyklar
främst i markplan skapas.

• Låta cykeln få en framträdande plats och med fysiska
åtgärder uppmuntra till
cykelanvändande
• Använda fjärrvärme till
uppvärmning av byggnader.

Ansluta fastigheterna till
fjärrvärmenätet.

Solceller kommer att installeras.
Vi har även samarbete med LTH,
Maria Wall och Juri Kanter och har
etablerat kontakt med Kraftringen.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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smaRta nÄt

Tja!

ENERGIEFFEKTIVT

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

12 Hållbarhets-PM Brunnhög

Smarta nät avser ett intelligent el-nätverk
som är kopplat till utbud och efterfrågan
av el på ett hållbart och kostnadseffektivt
sätt. Smarta nät är mer än elnätet och
avser exempelvis, elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier och elanvändande utrustningar i de elektriska
energisystemen. Smarta nät möjliggör till
exempel att elanvändningen automatiskt
anpassas efter elpriser, produktionskälla
mm.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

forts.

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra
• Kontakta Kraftringen tidigt
i planprocessen för förfrågningsunderlag gällande
förberedelse av fastighetens
styr- och övervakningssystem för anslutning till smarta
nät.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformas och indentifieras
under projekteringen.

• Identifiera tillsammans med
Kraftringen vilka installationer (värmesystem, kylmaskiner, ventilationssystem
eller annat) som är lämpliga
för anslutning till smarta nät,
med möjlighet för export
av överskottsenergi till el-,
fjärrvärmenäten.
Byggnaderna
i Brunnshög
har en minimal
primärenergianvändning

• Utforma byggnaden för låg
energianvändning, låga
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv
elanvändning.

Byggnaden kommer att i så hög
grad som möjligt utformas
energieffektivt.
I dagsläget går det dock inte att
fastställa exakt vilka energiåtgärder
det kommer bli. Utformningen
kommer ske mot bakgrund av ert
exempel, utformning för låg
energianvändning, låga
värmeförluster etc. Miljöbyggnad
Silver är idag målet.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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ekosystemtJÄnsteR

Balansera den goda jorden

Ekosystemtjänster är alla de tjänster från
naturens ekosystem vilka vi människor drar
nytta av. Det kan vara allt ifrån ett bi som
pollinerar blommor så att vi får frukt, till träd
som skänker skugga eller blir ett hem för
fåglar och djur.

LOKALODLAT

BIOTOP

EKOLOGISKT

14 Hållbarhets-PM Brunnhög

I Brunnshög syns ekosystemtjänster bland
annat i öppen dagvattenhantering, stadsodling på tak, väggar och balkonger, biodling,
grönska i stadrummen med många träd i det
offentliga. Träd har många klimatreglerande
egenskaper så som vindskydd, solskydd,
temperatureglerande och luftrenande för att
nämna några.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
finns gott om
möjlighet till
egen odling på
gårdar, tak och
balkonger

• Utformar det offentliga rummet
för att skapa förutsättningar för
odling i parker med odlingsbara
ytor, genom t ex stadsodlingsprojektet Odla i Lund på Brunnshög
(1 ha).

• Skapa förutsättningar för
odling på gård och balkonger.

På Brunnshögs gårdar
minimeras de
hårdgjorda
ytorna vilket
ger plats till
växtlighet

• Erbjuder bilparkering i gemensamma P-hus samt utformar
sopsugslösning vilket frigör ytor
för att skapa gröna gårdar.

• Minimiera de hårdgjorda
ytorna och fördröj dagvattnet.
• Använda dagvatten för
bevattning av växtlighet på
gården.
• Bidra till stor andel grönska
på Brunnshög genom att
plantera växtlighet på gårdar,
väggar och tak.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Förutsättningar för gemensam
odling av tex örter på gård skapas.
Avsikten är att kunna integrera
hydro- och/eller akvaponik.
Undersökande arbete av detta har
påbörjats och kontakt med
Hemmaodlat och Stadsjord har
tagits.
Fördröjning av dagvatten kommer
ske på egen fastighet genom b.la.
öppna dagvattenlösningar som
också bidrar till en god gårdsmiljö
och ger ett intressant intryck. Om
VA-Syd har begränsning i antal l/s
som får släppas, kan det behövs
andra lösningar än enbart
fördröjning inom den egna
fastigheten därav kommentaren
om att slutlig fördröjningslösning
inom egen fastighet utformas och
identifieras under projekteringen.

• Arbeta för bilparkering i
gemensamma anläggningar.
I Brunnshög
används och
synliggörs
ekosystemtjänster

• På Brunnshög stimuleras en
rik flora och fauna genom att
kvartersgrönskan kopplas till
parker, grönstråk och trädalléer.
• Öppet dagvatten, biologisk
mångfald, val av växter som är
ätliga för djur/människor och
många träd är exempel på åtgärder.

• Öka matproduktionen/
självförsörjande-graden
inom kvarteret och välj
gärna ätliga växter såsom
kryddor och fruktträd.

Arbete med att skapa hydroponiskt
system samt att odla och ta tillvara
på energi och dagvatten.
Miljön utformas med det gröna i
åtanke och planering med tex
kryddor, örter etc.

• Välj nektarbärande/blommande växter som ökar pollinering.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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VÄDER&VIND

DaGvatten
Visionen är att i så stor utsträckning som
möjligt arbeta med öppna
dagvattenanläggningar som är väl integrerade
i stadsmiljön. Dagvattenstrategin för Brunnshög består av fyra delmål:
LOKALODLAT

BIOTOP

16 Hållbarhets-PM Brunnhög

• minimera översvämningsrisken för
nedströms recipienter
• minimera risken för översvämningar på
fastigheter inom området
• dagvattnet som lämnar området ska hålla
minst samma kvalitet som det höll innan
området exploaterades
• dagvattnet och dess anläggningar utformas så att de blir en tillgång vid både regn
och uppehållsväder

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Använd rikligt med växtlighet i bebyggelsen i syfte att
mildra värmeböljor, minska
översvämningsrisker, skapa
trivsel och välmående
samt gynna den biologiska
mångfalden.

forts.

I Brunnshög
tas dagvatten
om hand på
kvartersmark
genom lokal
fördröjning

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Bygger dagvattendammar med
lösningar för att minska recipientpåverkan, minimera översvämningsrisker, och för att lindra
effekterna av värmeböljor.
• Säkerställer att dagvattenbrunnar
är kopplade till planteringar enligt
Gestaltnings-PM.

• Anlägg gröna och blå strukturer på kvartersmark för
hantering av dagvatten.
• Utnyttja dagvattnet till att
skapa vackra detaljer i
omgivningarna
• Använd växtlighet till att
buffra och rena dagvattnet.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Här kan lösningar skapas med tex
vass, gräs eller annan växtlighet
som skapar både trevliga gröna
inslag och bidrar till fördröjande av
dagvatten. Ex. Västra Hamnen?

Se tidigare planering av
dagvattenhantering.
Utformning skulle även kunna ske
för att skapa spännande tillfälliga
aktivitetsinslag. Utofrmning av
detta sker löpande genom
program- och
systemhandlingsskedet.

• Skapa regntunnor och
dagvattendammar.
• Anlägg gröna tak.
I Brunnshög
främjas ett balanserat materialkretslopp

• Sopsug finns installerat för hela
området på alla gårdar.
• Erbjuder fastighetsnära insamling
av material från förpackningsoch tidningsinsamlingen, farligt
avfall samt förbereder för nya
fraktioner som t ex textilier.

• Välj byggnadsmaterial med
hänsyn till livscykelperspektiv för att uppnå minimalt
användande av miljö- och
hälsofarliga ämnen.

Entreprenören hänvisas till att i så
stor utsträckning som möjligt
använda exempelvis material med
mindre klimatpåverkan. transporter
etc kan även inverka på val av
produktionssätt för att bidra till
minskade miljöavtryck.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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YTEFFEKTIVT

åteRBRUk

Balansera den goda jorden
LOKALODLAT

BIOTOP
ÅTERVINNING
RESURSHUSHÅLLNING
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Återvinning är bra, men att ge boende
i Brunnshög möjligheten att själva laga
och reparera istället för att slänga, är
ännu bättre. En återbrukslokal kan
fungera både som en verkstad, butik och
café. Återbrukslokaler i olika skalor blir
betydande mötesplatser för de boende
i Brunnshög liksom viktig kommunikationskanaler om hållbar konsumtion och
livstil.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Utforma och placera
uppsamlingsplatser för
avfall på ett attraktivt sätt.
Genom att t ex bygga tak
över sopsugen blir den
enklare och trevligare att
använda. Ett annat alternativ kan vara att bygga in
den.

forts.

Minst 50 % av
matavfallet ska
återvinnas

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Integrerar platser/lokaler för
återbruk i boendemiljöer.

• Planera och samarbeta med
Lunds Renhållningsverk för
effektiv hämtning av avfall
med ett minimum av buller
och transporter.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformning sker i samråd med VASyd, Lunds Renhållning och Sweco
Architects.
Sopsugen och dess utformning kan
ske genom samarbete mellan
byggherrarna.

Utformning sker i samråd med
Sweco Architects.
Vi kommer att utrusta köken med
möjligheter för källsortering genom
att ha olika kärl under vask.

• Skapa plats och möjligheter
i bostaden för effektiv sortering av sopor.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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sinnesintRyck i staDen
I Brunnshög ska man känna sig välkomnad och uppleva att miljön svarar mot ens
behov av ytor för möten, lek, aktivitet och
stillhet. Områdets utformning gör det enkelt
att mötas, oavsett ålder eller eventuella
funktionshinder. Det kan generera trygghet
och trivsel men också kreativitet och innovation.

SINNESINTRYCK

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck
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KVALITET

I den nya stadsdelen ska det finnas gott om
sinnesintrycken genom att offentliga rum,
bebyggelse och innergårdar håller hög kvalitet och erbjuder stor variation. Här finns olika
upplåtelseformer och hustyper. Här arbetar
man omsorgsfullt med olika material, färger
och detaljering, med vatten och grönska.
Gårdar och torg har framtagna strategier för
att skapa ljud, tystnad, doft, smak och andra
sinnesintryck som gör miljön intressant och
mångsidig under hela dygnet och året.

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög ska
vara en upplevelserik plats

• Det offentliga rummet byggs
efter det vinnande förslaget i en
arkitekttävling som maximerar
grönska och upplevelserikedom.

• Följa gestaltnings-PM:et.

• Har tagit fram ett gestaltnings-PM
och en mall för upplevelseanalys.

• Göra en upplevelseanalys
av sin kvartersmark (använd
kommunens mall).

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformning kommer ske mot
bakgrund av kvalitetsriktlinjerna för
Centrala Brunnshög förutsatt att
det går att uppfylla. I dagsläget
finns ju inte dokumentet så
utformningen sker löpande under
projekteringen.

• För varje etapp i utvecklingen
av Brunnshög görs en upplevelseanalys där mötesplatser,
funktionsblandning, och önskade
sinnesintryck utreds. Upplevelseanalysen är sedan vägledande
i arbetet för utformningen av
allmän platsmark.
Utveckla
incitament
för och skapa
förutsättningar
till en hållbar
livsstil

• Bjuder in till medborgarforum.

Boende och
verksamma i
samt besökare
till Brunnshög ska
göras delaktiga i områdets
hållbarhetslösningar

• Gör regelbundna informationsutskick till boende och företag för
att inspirera och informera om en
hållbar livsstil.

• Planerar plats för återbruk/bytesekonomi

• Skapa platser/lokaler för
återbruk/bytesekonomi i
boendemiljöer. Titta gärna
på LKFs återbygg-depå i
Linero!

• Beskriver hållbarhetslösningar och användning av
dessa i bopärm eller liknande, för att optimera hållbarhetsprestandan.

Målsättningen är att skapa ett
utrymme och en digital plattform
där återbruk och byten kan ske.
Idealt vore om denna är öppen för
kvarteret för att fö större
genomslagskraft.
Ge tydliga instruktioner i
boendepärmar om
hållbarhetslösningarna som finns
och hur de används.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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cykel- och pRomenaDstaD
I Brunnshög skall det vara roligt att vistas,
promenera och cykla. Människans rörelse
utgör grunden - inte bilens storlek och hastighet. Den promenadvänliga staden är logisk
med korta avstånd, jämna underlag och hög
tillgänglighet, men framför allt bjuder den på
upplevelser.
En god miljö för gående är platser där
människor gärna saktar ner farten, kanske till
och med stannar till för att interragera eller
tydligare se saker som fångat deras intresse
i omgivningen. Att skapa en attraktivt stad
med många sinnesupplevelser som främjar
cykel och gångtrafik är lika förtjänstfullt ur
ekologiskt, ekonomiskt såväl som ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

VÄDER&VIND
SOL&SKUGGA

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck
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KVALITET

MILJÖANPASSAT

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög är
en promenadstad, där bilen
har en underordnad ställning till förmån
för fotgängare,
lek och annat
stadsliv

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.

• Skapa en detaljrik miljö med
mycket att vila ögonen på
för ökad kvalitet för gående.

• Anlägger allmän platsmark som
ger många sinnesintryck så det
blir lustfyllt att gå där.
• Skapar rena allmänna miljöer
med självtömmande papperskorgar kopplade till underjordiska
containrar för glas och metall, vid
hållplatser och parker.
• Säkrar trygga miljöer, bland annat
genom vacker och energisnål
belysning.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Skapa en trygg miljö
Aktivierng av ytor kan bli aktuell på
platser där det är lämpligt.

• Skapa en trygg och tillgänglig miljö med många entréer
och kontakt mellan inne och
ute.
• Arbeta med att belysning
av byggnader och gårdar
är behaglig och ger full
överblick även när det är
mörkt.

Lyfta fram och
synliggöra
innovativa
lösningar

• Uppmuntrar till att använda
området som testbädd för nya
idéer, t ex genom Future by Lund,
en plattform för innovationsföretag och byggherrar.

• Samarbeta med innovativa
företag, med ett stort inflöde
av forskningsrön som här
kan testas och omsättas i
praktiken.

Samarbete med Sony kring nya
sytem och lösningar sker löpande.

I Brunnshög
får innovatörer
möjlighet att
testa sina idéer,
på så vis skapas
ett demonstrationsområde
som utvecklas
och inspirerar
till nya innovationer.

• Kommunen arbetar med samverkan kring socialt arbetsintegrerande företag, vilken byggherren
kan använda för att hitta samarbeten med kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa för
att erbjuda praktikplatser m m.

• Använd Lunds kommuns
Vinnova-finansierade
innovationsplattform ’Future
by Lund’ som är öppen för
byggherrar.

Använda innovationsplattformen
Future by Lund.

Förhoppningsvis kan husen
användas som testbas för olika

• Ställ sociala krav i upphandlingar av fastighetsskötsel
och byggnation.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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meR infoRmation
Detta hållbarhets-PM bygger på beslut inom Lunds kommun.
Som stöd för byggherren erbjuder kommunen följande:
• Rådgivning (arkitektonisk utformning, landskapsutformning,
hållbarhetsfrågor, trafik, tillgänglighet och innovationer)
• Goda exempel och nyheter om utvecklingen av Brunnshög (se
www.lund.se/brunnshog)
Mer information finns i följande publikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål- och vision för Brunnshög
Brunnshögskontraktet 2013
Detaljplanen för södra Brunnshög
Digital Prospekt Markanvisning Södra Brunnshög, 2016-03-03
Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög, 2012-11
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun
Gestaltnings-PM, Södra Brunnshög
Upplevelseanalys

Som stöd i ditt arbete som byggherre hittar du mer och uppdaterad
information om arbetet kopplat till utvecklingen av Brunnshög på Lunds
kommuns webbplats, www.lund.se/brunnshog.

24 Hållbarhets-PM Brunnhög

meDveRkanDe och kontakt

ÖvRiGa
Richard Bengtsson, Kraftringen

Brunnhögs Hållbarhets-PM har tagits fram av Lunds kommun. Följande tjänstemän har medverkat vid framtagandet:
Anna Andersson, Stadsbyggnadskontoret (trafik- och mobilitetsfrågor)
Jon Andersson, Kommunkontoret (miljöstrategiska frågor)
Eva Dalman, Kommunkontoret (projektledning)

Sara Kralmark, Kraftringen
Peter Rodenstam, Kraftringen
Erik Rånlund, Lunds renhållningsverk
WSP har varit medverkande i sammanställningen av Brunnshögs
Hållbarhets-PM. Ansvariga på WSP har varit Thea Ohlander Arfwidsson och Carl Höjman.

Susanna Hansson, Kommunkontoret (koordinering)
Pia Laike, Stadsbyggnadskontoret (arkitekturfrågor)

Layout och bildtexter: Malin Söderström, Lunds kommun

Nina Lindegaard, Tekniska Förvaltningen (landskapsfrågor)

Omslagsbild: Orginalbild Anna Klara Lundberg 2010, reviderad
version gjord av Malin Söderström 2016

Markus Paulsson, Kommunkontoret (vattenfrågor)
Helen Wiklund, Stadsbyggnadskontoret (bygg- och hållbarhetsfrågor)

kontaktuppgifter
Eva Dalman
+46 (0)46 35 58 39
eva.dalman@lund.se
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 189

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Wästbygg Projektutveckling AB
(Byggrätt B)

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Efter Tekniska nämndens beslut, den 23 augusti 2017, erhöll
Wästbygg Projektutveckling AB markanvisning för del av fastigheten
Östra Torn 27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala
Brunnshög. Försäljningsavtal har nu upprättats med Wästbygg
Projektutveckling AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
Wästbygg Projektutveckling AB planerar att uppföra hyresrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal.
Tekniska nämndens beslut, daterat 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg Projektutveckling AB
för en köpeskilling om 15 000 000 kronor och i övrigt vad som
framgår av avtalsförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Bostadsenheten, Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Tekniska nämnden

Börje Fennhagen
0729-91 52 90
borje.fennhagen@lund.se

Försäljning av del fastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg
Projektutveckling AB
Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Wästbygg
Projektutveckling AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn
27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Wästbygg Projektutveckling AB
som anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Wästbygg Projektutveckling AB planerar att uppföra hyresrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal
Protokoll för Tekniska nämndens möte 2017-08-23, § 138 angående
markanvisning (bifogas inte)
Barnets bästa
Stadsutveckling i syfte att skapa fler bostäder får anses ha positiv effekt
för barn och unga. Fler bostäder med närhet till skola, förskola och park
kan innebära att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg miljö.
I detaljplanearbetet tas hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.
Ärendet
Bakgrund
I nordöstra Lund ligger området Brunnshög, en ny stadsdel som fullt
utbyggt planeras att hysa ca 40 000 arbetande och boende. Ny spårväg
byggs med dragning rakt igenom planerad nybyggnation och knyter ihop
området inklusive forskningsanläggningar ESS och MAX IV med Lunds
centrum.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

I centrala Brunnshög har två detaljplaner nu vunnit laga kraft.
Sammanlagt innehåller dessa planer omkring 900 bostäder. Målet är att
400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög. Detta är den
första markanvisningen i centrala Brunnshög. Ytterligare byggrätter
släpps sedan i ett nästa steg längre fram under 2018.

Kommunen har enligt Tekniska nämndens beslut (2017-08-23), efter
avslutad anbudstävling av fem byggrätter i centrala Brunnshög, anvisat
ett område del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg
Projektutveckling AB.
För att säkerställa att byggherren i största möjliga mån följer sitt
inlämnade tävlingsförslag har ”Hållbarhets-PM Brunnshög” med
åtgärdsförslag fyllts i av byggherren och bilagts till köpeavtalet, se Bilaga
2 under kolumnen ”vad byggherren ska bidra med”.

Tjänsteskrivelse

3 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Del av fastigheten Östra Torn 27:2 i centrala Brunnshög.
Wästbygg Projektutveckling AB kommer att uppföra hyresrätter.
Byggrätten uppskattas innehålla ca 5 000 kvm BTA vilket motsvarar ca
50-75 lägenheter. Byggstart är planerad för 2019-10-01.
Entreprenad för byggator och övrig infrastruktur kommer att handlas
upp hösten 2018 och ska vara färdigställd så att Wästbygg
Projektutveckling AB kan påbörja husbyggnation enligt planerad
byggstart ovan.
Försäljningsavtalet
Wästbygg Projektutveckling AB har för avsikt att uppföra bostadshus
med upplåtelseformen hyresrätt. Köpeskillingen är satt till 15 000 000
kronor enligt fast pris i anbudstävlingen för denna byggrätt.
Försäljningsavtalet föranleds av ett ettårigt arrendeavtal. Inom det året
ska byggnadsarbetena påbörjats och fortskridit så långt att
bottenplattorna eller motsvarande har färdigställts eller Wästbygg
Projektutveckling AB på annat sätt kan påvisa att byggnation har
påbörjats för att få rätt att förvärva arrendestället tillika del av
fastigheten Östra Torn 27:2. Arrendeavtalet träder i kraft 2019-10-01.

Tjänsteskrivelse

4 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg Projektutveckling AB för
en köpeskilling om 15 000 000 kronor och i övrigt vad som framgår
av avtalsförslaget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögsprojektet
Bostadsenheten, Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendeställe m.m.

Ändamål

§ 1.
Upplåtare:
Arrendator:

Lunds kommun genom dess tekniska nämnd
Wästbygg Projektutveckling AB, org nr 556943-4870,

Arrendeställe:

Del av fastigheten Östra Torn 27:2, se kartskiss bilaga 1.

§ 2.
Arrendatorn äger rätt att förvärva arrendestället om nedanstående villkor uppfyllts:
-

projekt som genomförs består av bostäder.

-

byggnadsarbetena har påbörjats och fortskridit så långt att bottenplattorna eller
motsvarande har färdigställts eller Byggherren på annat sätt kan påvisa att
byggnation har påbörjats.

Arrendestället utarrenderas i avvaktan på att arrendatorn uppfyllt ovan angivna villkor.

Arrendetid

§ 3.
Arrendestället upplåts med ett (1) år från den 1 oktober 2019. Om särskilda skäl
föreligger kan arrendetiden förlängas i perioder om sex månader. Upplåtaren har
tolkningsföreträde av särskilda skäl.

Arrendeavgift

§ 4.
Arrendeavgiften 262 500 kr för arrendeperioden (1 år) beräknas enligt (Sveriges
kommuner och landstings internränta)*(köpeskillingen) och erläggs i förskott. Avgiften
debiteras för hela arrendetiden. Förvärvar arrendatorn arrendestället, återbetalas erlagd
arrendeavgift som belöper på tiden efter tillträdesdagen för förvärvet av fastigheten.

Upplåtelse m.m. i
andra hand

§ 5.
Utan upplåtarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta.
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal
på annan.

Arrendeställets skick
m.m.

§ 6.
Arrendestället utarrenderas i befintligt skick såvida inte annat framgår av detta avtal.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därå finns i vårdat skick
bl.a. genom att tillse att dagvatten inte rinner från arrendestället vidare till annan
fastighet.
Arrendatorn ska, om upplåtaren anser det erforderligt, ombesörja och bekosta inhägnad
av arrendestället. Arrendatorn ska inhämta byggnadsnämndens godkännande, om sådant
erfordras.
Upphör detta avtal att gälla av annan anledning än att arrendatorn förvärvar
arrendestället, åligger det arrendatorn att innan avtalet löper ut återställa arrendestället i
det skick det hade vid arrendeperiodens början.

Gaturenhållning

§ 7.
Om renhållningsskyldighet beträffande arrendestället angränsande gångbana åvilar
upplåtaren ska skyldighet fullgöras av arrendatorn.

Miljöfarlig verksamhet

§ 8.
Arrendatorn svarar för de kostnader och åtgärder som för verksamhet bedriven under
arrendetiden av myndigheter påfordras enligt gällande miljölagstiftning.

Fastighetsskatt och
övriga kostnader

§ 9.
Arrendatorn ska erlägga fastighetsskatt som belöper på arrendestället.
Arrendatorn ska svara för avgifter och andra kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets utnyttjande.

Schaktmassor

§ 10.
Arrendatorn ansvarar gentemot upplåtaren för att schaktmassor som härrör arrendatorns
arbeten på arrendestället tas om hand alternativt transporteras bort.

Skadestånd

§ 11.
Arrendatorn ska ersätta all skada på person eller egendom, som genom arrendeställets
användning orsakas upplåtaren eller tredje man.

Avträdesersättning

§ 12.
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Bestämmelserna i
11 kap 5-6a §§ Jordabalken är inte tillämpliga på detta avtal.

Inskrivningförbud

§ 13.
Detta avtal får inte inskrivas.

Hänvisning till
jordabalken

§ 14.
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Lund

/

Lunds kommun genom dess

/
Wästbygg Projektutveckling AB

tekniska nämnd

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................

Kartbilaga 1

Del av fastigheten Östra Torn 27:2
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KÖPEKONTRAKT
1 PARTER
Säljare: Lunds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen
Köpare: Wästbygg Projektutveckling AB, org nr 556943-4870, nedan kallad Byggherren
2 DETALJPLAN
Som grund för detta avtal gäller Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala Brunnshög)
i Lund, Lunds kommun – PÄ 07/2016
3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter till Byggherren del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2, se kartbilaga 1, nedan kallad
Fastigheten.
På Fastigheten skall uppföras bostäder upplåtna med hyresrätt enligt Detaljplan.
4 KÖPESKILLING OCH BETALNING
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till Femtonmiljoner (15 000 000) kronor. Ovan nämnda köpeskilling skall
på Tillträdesdagen betalas kontant till Kommunen.
Sedan hela köpeskillingen betalats ska Kommunen utfärda köpebrev.
Om bostäderna efter att Byggherren erlagt köpeskilling enligt första stycket denna punkt istället upplåts med
bostadsrätt eller som ägarlägenheter ska Byggherren erlägga tilläggsköpeskilling med Femtonmiljoner (15 000
000) kronor. Betalning ska ske tjugo (20) dagar efter att den bildade bostadsrättsföreningen kan beviljas lagfart
för fastigheten vid omvandling av hyresrätter för bostäder till bostadsrätter eller lagakraftvunnen
fastighetsbildning föreligger vid omvandling av hyresrätter för bostäder till ägarlägenheter.
5 TILLTRÄDE
Tillträde sker när köpeskilling erlagts enligt punkt 4 ovan.
6 LAGFARTS- OCH INSKRIVNINGSKOSTNADER
Lagfart sökes av Byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska betalas av
Byggherren.
7 GARANTIER
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. Kommunen
garanterar även att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt
eller annan begränsad sakrätt.
8 MARKENS BESKAFFENHET
Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga.
Fastigheterna har varit föremål för arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat
att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.

2(3)
Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av Byggherrens nyttjande av området för påbörjande av byggnation och
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska Byggherren genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Byggherren ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av kommunen, dock inte till högre sammantaget
belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd
och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättshavare, hyresgäster
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Byggherren erhållit slutbesked för byggnationen,
dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.

9 SCHAKT OCH FYLLNING
Kommunen tar bort matjord inom Fastigheterna. Kommunen lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar markytan där schaktning erfordras.
Grovplanering görs till nivåer i lokalgators projekterade färdiga gatunivå. Kommunen ska tillse att arbetet med
grovplanering utförs enligt Anläggnings-AMA och de geotekniska rekommendationer som tas fram av
kommunens konsult samt följs upp av sakkunnig geotekniker. Dokumentation över utfört arbete ska överlämnas
till Byggherren när arbetet är avslutat.
10 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar allmänna anläggningar om inte annat framgår av detta avtal.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt VA Syds gällande taxa och bekostas av Byggherren.
VA Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Byggherren i ett senare skede vilja förändra läget på
förbindelsepunkter står Byggherren för de merkostnader som detta innebär för kommunen och VA Syd.
Byggherren förbinder sig att ansluta till Kommunens (Renhållningsverket) system för sopsug och erlägga
anslutningsavgift tiotusen (10 000) kronor per lägenhet, exkl. moms, för detta enligt Kommunens
(Renhållningsverket) gällande taxa.
Byggherren förbinder sig att via gemensamhetsanläggning utan ersättning tillhandahålla mark för 4 stycken
sopsugsnedkast samt medge servitut för sopsugsledning.
Byggherren skall erlägga sedvanliga anslutningsavgifter till respektive övriga ledningsägare.
11 BEBYGGELSE
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan.
Byggherren åtar sig att projektera och bygga i enlighet med det efter tävlingsförslaget ifyllda Hållbarhets-PM, se
bilaga 2, samt att delta i en dialog med Kommunen (Brunnshögsprojektet) kring övriga hållbarhetsåtgärder i
Brunnshög.
I tävlingen föreslagen arkitekt får inte bytas ut mot annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings
skriftliga medgivande.
Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär
bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av anläggandet och driften av
anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga
förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och
anslutande fastigheter.
Byggherren ska erbjuda Kommunen (Serviceförvaltningen) att hyra minst 25 % av de bostäder som tillkommer
på Fastigheten. Erbjudandet kan ersättas med lägenheter inom annat bestånd. Erbjudandet ska ske innan
lägenheterna bjuds ut och på samma villkor som på den öppna marknaden.

3(3)

12 PARKERING
Detaljplanen anvisar lägen för gemensamma parkeringsanläggningar. Byggherren är i inbjudan till
markanvisningstävling informerad om det erbjudande som Kommunens P-bolag lämnat gällande uppförande och
drift av dessa anläggningar.
13 ETABLERINGSYTOR
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten skall ske i enlighet med upprättade tidplaner
efter samråd med Kommunen (Mark- och Exploateringskontoret). Byggherren svarar för byggsamordning med
övriga byggherrar i området.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten, för upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för
annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, skall träffas särskilt.
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som skadas i samband med
Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet
ska ske i samförstånd med Kommunen (Mark-och Exploateringskontoret).
14 GATUKOSTNAD
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till
Fastigheten anses ha erlagt på Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för i detaljplan enligt punkt 2
ovan redovisade gator och allmän plats.
15 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande.
Fastigheten får inte säljas innan Byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal utan kommunen genom
dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande. Byggherren äger dock rätt att överlåta rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta avtal till annat helägt bolag inom Byggherrens koncern.
16 AVGIFTER OCH KOSTNADER
Byggherren skall stå för del av kostnader som har samband med framtagande av Detaljplanen. Kostnader härför
tas ut i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa i samband med bygganmälan.
Kostnader/intäkter efter tillträdesdagen enligt punkt 5 belastar byggherren.
17 VILLKOR
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Bild av Atkins

mål och syfte
lunds kommun har höga ambitioner med Brunnshög. Den nya stadsdelen ska bli en världsledande innovations- och livsmiljö för boende,
besökande och verksamma i stadsdelen. För att uppnå detta måste alla
parter ha en samlad målbild och gå åt samma håll. Detta dokument är
ett verktyg för att nå målen och innehåller en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartners
gör för att förverkliga dessa. Dokumentet ger också exempel på vad
byggherren kan göra för att uppnå hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter
som byggherren väljer att bidra med presenteras av byggherren genom
ett Åtgärdsprogram i tabellformat. Åtgärdsprogrammet upprättas för
varje enskilt projekt och stäms av kontinuerligt med kommunen för att
hålla ambitionerna levande.

BRUnnshÖG
Om 30 till 40 år kommer uppemot 40 000
människor att bo eller arbeta i blandstaden Brunnshög. Området kommer att
präglas av en stimulerande stadsmiljö,
hög livskvalitet, väl utbyggd service,
framåtsyftande hållbarhetslösningar och
intressanta innovationer.

Denna Hållbarhets-PM gäller under hela utbyggnadstiden för Brunnshög men är också ett levande dokument som kommer att kunna utvecklas och fördjupas varefter projektet med utvecklingen av Brunnshög går
framåt.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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KVALITET

MILJÖANPASSAT

Maximera sinnesintryck

MINIMERA KLIMATPÅVERKAN
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STADSLIV

BALANSERA DEN GODA JORDEN

MAXIMERA STADSLIVET & SINNESINTRYCKEN

Bild av Testbed Studio

BRUnnshÖGs hållBaRhetsmål
hållbarhetsmålen för Brunnshög beslutades av Lunds politiker i juni
2012 och utgår från principerna:

• Minimera klimatpåverkan
• Balansera den goda jorden
• Maximera stadslivet och sinnesintrycken
Dessa principer sätter riktningen för utvecklingen av Brunnshög, och
denna Hållbarhets-PM belyser hur målen kan omsättas till verkliga
lösningar.
I bilden till vänster illustreras principerna för Brunnshög och vad de står
för i praktiken

Hållbarhets-PM Brunnhög
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tReDJeDelsmålet

GÅNG&CYKEL

KOLLEKTIVTRAFIK
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Det övergripande trafikmålet för Brunnshög
är att minst en tredjedel av resorna till och
från stadsdelen ska utgöras av gång- och
cykelresor och minst en tredjedel av resorna med kollektivtrafik. Högst en tredjedel
ska utgöras av bilresor. Tredjedelsmålet är
en essentiell byggsten i den hållbara stadsdelen. Målet är mycket ambitiöst och kräver
god planering och samarbete mellan alla
aktörer i Brunnshög.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners1 gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
görs var tredje
transport med
bil, resterande
transporter
görs med
kollektivtrafik, gång eller
cykel

• Erbjuder förstklassig kollektivtrafik med både spårväg och buss
inom gångavstånd.

• Utforma kvartersmarken för
att bidra till att skapa trygghet och upplevelserikedom
för gående.

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.
• Lokaliserar bilparkering i direkt
anslutning till det övergripande
gatunätet för att främja en bilfri
inre kärna.
• Skapar bra cykelstråk till centrala
Lund samt till de större arbetsplatserna i staden.

• Erbjud attraktivt alternativ till
cykelparkering på gården,
exempelvis cykelförråd
i markplan eller i direkt
anslutning till entré.
• Främja och uppmuntra
användning av bilpool.
• Bygga ”bilfritt boende” (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

1

• LKP planerar för elladdningsstolpar i nya P-hus i dialog med aktör
för bilpooler.
• Kraftringen erbjuder laddlösningar för privat-, arbetsplats-, och
destinationslösningar.

Kraftringen, VA Syd och Renhållningsverket i Lund.

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

•Bra cykelparkering och cykelpool
med lådcyklar och bra utrymmen
för dessa inkl pumpstation och
laddning av elcyklar. Möjliggör
pendlande med cykel och inköp
utan bil. Främjar både rörelse och
hållbart levnadssätt.
• Göra det enkelt att boka cykel
eller bil via husets digitala
plattform
• Vi uppmuntrar en gemensam
bilpool i närliggande P-hus med
incitament till den enskilde att vid
behov av biltransport nyttja poolbil
• Medlemskap ingår i hyran under
3 år vid etablering av gemensam
bilpool

• Erbjuder samlade bilparkeringslösningar för ökat samutnyttjande
och konkurrensfördelar för övriga
färdmedel.
Boende och
arbetande i
Brunnshög
har tillgång till
elbilspool

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

• Erbjuda och uppmuntra
användning av bilpool (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

• Erbjuda elbil via bilpool som
bokas via husets digitala plattform

Hållbarhets-PM Brunnhög
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RestvÄRme
REKREATIVT

Tja!

NÄRHET

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

10 Hållbarhets-PM Brunnhög

Restvärme är värme från industriella processer som kan tas tillvara på
olika sätt. Istället för att kylas bort kan
restvärmen till exempel tas om hand i ett
fjärrvärmenät, värma offentliga platser
på vintern så som cykelvägar, bänkar,
busskurer och torg. Restvärme kan även
användas i olika sorters matproduktion
(grönsaks- och fiskodling), genom bland
annat hydroponiska och akvaponiska
processer.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshögs
kvarter finns
gott om lättillgängliga,
skyddade och
säkrade cykelparkeringsplatser

• Erbjuder plats för cykel vid kollektivtrafikpunkter.

• Ordna parkering för olika
cykeltyper och för olika
behov.

I Brunnshög
tas återvunnen värme från
ESS och MAX
IV tillvara i
byggnader

• Kraftringen erbjuder låg- såväl
som normaltempererad fjärrvärme till byggherrar. Ledningar
är förberedda i området (klart
augusti-16).

Byggnaderna i
Brunnshög har
egen solelsproduktion

• Låta cykeln få en framträdande plats och med fysiska
åtgärder uppmuntra till
cykelanvändande
• Använda fjärrvärme till
uppvärmning av byggnader.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Cykeln skall vara lättillgänglig
samt få en väderskyddad plats inom
kvarteret och möjligheter till
laddning av elcyklar skall finnas
• Kärror skall finnas i anslutning till
trapphus för att underlätta matinköp

• Dialog med Kraftringen kring
intelligent behovsstyrning av
fjärrvärme

• Kraftringen planerar för världens
största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög.

• Använda lågtempererad
fjärrvärme för att hålla entréer och gångbanor is- och
snöfria, samt för uppvärmning av välisolerade hus
med passivhusstandard.

• Kraftringen erbjuder solcellspaket,
batteriladdning och optimering av
laddning av elfordon.

• Utforma alla byggnader för
god potential till solelsproduktion.

• Solceller placeras fritt men vårdat
på sedumbelagda tak, vilket
underlättar vid framtida teknikskiften

• Kommunen och Kraftringen erbjuder
simulering av solelspotential för nya
byggnader genom samarbete med
forskare på LTH.

• Installera solcellsanläggningar som är väl integrerade i byggnadens och
områdets arkitektur.

• Undersöka integrerade
solcellslösningar

• Kraftringen förbereder och utvecklar
möjligheterna för implementering av
smarta nät i Brunnshög.

• Ta hjälp av det stöd som
kommunen och Kraftringen
erbjuder för att studera
solpotentialen i planerad
bebyggelse genom Jouri
Kanters forskare på LTH.

• Lågtempererad (65C) fjärrvärme
används för uppvärmning
• Hus med passivhusstandard
behöver tillföras mindre värme

• Verka för samverkanslösningar
med etablerade partners
(Kraftringen, Tesla, Varbergs Energi
m m)
• Verka för investeringsbidrag från
Länsstyrelsen avseende solceller
samt lagring av egenproducerad
elenergi
fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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smaRta nÄt

Tja!

ENERGIEFFEKTIVT

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

12 Hållbarhets-PM Brunnhög

Smarta nät avser ett intelligent el-nätverk
som är kopplat till utbud och efterfrågan
av el på ett hållbart och kostnadseffektivt
sätt. Smarta nät är mer än elnätet och
avser exempelvis, elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier och elanvändande utrustningar i de elektriska
energisystemen. Smarta nät möjliggör till
exempel att elanvändningen automatiskt
anpassas efter elpriser, produktionskälla
mm.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

forts.

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra
• Kontakta Kraftringen tidigt
i planprocessen för förfrågningsunderlag gällande
förberedelse av fastighetens
styr- och övervakningssystem för anslutning till smarta
nät.
• Identifiera tillsammans med
Kraftringen vilka installationer (värmesystem, kylmaskiner, ventilationssystem
eller annat) som är lämpliga
för anslutning till smarta nät,
med möjlighet för export
av överskottsenergi till el-,
fjärrvärmenäten.

Byggnaderna
i Brunnshög
har en minimal
primärenergianvändning

• Utforma byggnaden för låg
energianvändning, låga
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv
elanvändning.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Teknik och stomme ska
väljas för optimerad
integrering
• Konstruktion och
transparens med moderna
styrsystem för hela
fastighetens drift och
underhåll
• Öppenhet och gränssnitt via
givna standards

• Välisolerade hus med med
prefabricerade utfackningsväggar
av trä
• Passivhusstandard skall utredas
• Systemdesign med tyngdpunkt på
energieffiktivisering, funktionalitet
och användarnytta.
• Bygga huset runt husets hjärta
och hjärna via smart och
samordnad byggprocess
• Underlätta för användare att vara
energimedvetna genom
visualisering av mätvärde

Hållbarhets-PM Brunnhög
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ekosystemtJÄnsteR

Balansera den goda jorden

Ekosystemtjänster är alla de tjänster från
naturens ekosystem vilka vi människor drar
nytta av. Det kan vara allt ifrån ett bi som
pollinerar blommor så att vi får frukt, till träd
som skänker skugga eller blir ett hem för
fåglar och djur.

LOKALODLAT

BIOTOP

EKOLOGISKT

14 Hållbarhets-PM Brunnhög

I Brunnshög syns ekosystemtjänster bland
annat i öppen dagvattenhantering, stadsodling på tak, väggar och balkonger, biodling,
grönska i stadrummen med många träd i det
offentliga. Träd har många klimatreglerande
egenskaper så som vindskydd, solskydd,
temperatureglerande och luftrenande för att
nämna några.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
finns gott om
möjlighet till
egen odling på
gårdar, tak och
balkonger

• Utformar det offentliga rummet
för att skapa förutsättningar för
odling i parker med odlingsbara
ytor, genom t ex stadsodlingsprojektet Odla i Lund på Brunnshög
(1 ha).

• Skapa förutsättningar för
odling på gård och balkonger.

På Brunnshögs gårdar
minimeras de
hårdgjorda
ytorna vilket
ger plats till
växtlighet

• Erbjuder bilparkering i gemensamma P-hus samt utformar
sopsugslösning vilket frigör ytor
för att skapa gröna gårdar.

• Minimiera de hårdgjorda
ytorna och fördröj dagvattnet.
• Använda dagvatten för
bevattning av växtlighet på
gården.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Odling på stora södervända
balkonger och terrasser. Gården är
liten och norrvänd. Odling i växthus
som kan värmas med
lågtempererad fjärrvärme

• Mycket grön gård med variation
av träd i olika storlek
• Cykelparkering får en
framträdande roll på gården

• Bidra till stor andel grönska
på Brunnshög genom att
plantera växtlighet på gårdar,
väggar och tak.
• Arbeta för bilparkering i
gemensamma anläggningar.

I Brunnshög
används och
synliggörs
ekosystemtjänster

• På Brunnshög stimuleras en
rik flora och fauna genom att
kvartersgrönskan kopplas till
parker, grönstråk och trädalléer.
• Öppet dagvatten, biologisk
mångfald, val av växter som är
ätliga för djur/människor och
många träd är exempel på åtgärder.

• Öka matproduktionen/
självförsörjande-graden
inom kvarteret och välj
gärna ätliga växter såsom
kryddor och fruktträd.

• Träd på gården är t ex valnöt,
äpple, äkta kastanj, havtorn och
skall komplettera varandra
avseende pollinering

• Välj nektarbärande/blommande växter som ökar pollinering.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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VÄDER&VIND

DaGvatten
Visionen är att i så stor utsträckning som
möjligt arbeta med öppna
dagvattenanläggningar som är väl integrerade
i stadsmiljön. Dagvattenstrategin för Brunnshög består av fyra delmål:
LOKALODLAT

BIOTOP

16 Hållbarhets-PM Brunnhög

• minimera översvämningsrisken för
nedströms recipienter
• minimera risken för översvämningar på
fastigheter inom området
• dagvattnet som lämnar området ska hålla
minst samma kvalitet som det höll innan
området exploaterades
• dagvattnet och dess anläggningar utformas så att de blir en tillgång vid både regn
och uppehållsväder

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Använd rikligt med växtlighet i bebyggelsen i syfte att
mildra värmeböljor, minska
översvämningsrisker, skapa
trivsel och välmående
samt gynna den biologiska
mångfalden.

forts.

I Brunnshög
tas dagvatten
om hand på
kvartersmark
genom lokal
fördröjning

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Bygger dagvattendammar med
lösningar för att minska recipientpåverkan, minimera översvämningsrisker, och för att lindra
effekterna av värmeböljor.
• Säkerställer att dagvattenbrunnar
är kopplade till planteringar enligt
Gestaltnings-PM.

• Anlägg gröna och blå strukturer på kvartersmark för
hantering av dagvatten.

• Dagvatten magasineras och
används till bevattning i växthus

• Utnyttja dagvattnet till att
skapa vackra detaljer i
omgivningarna

• Samordning med granngårdar för
att skapa en balanserad helhet

• Använd växtlighet till att
buffra och rena dagvattnet.

• Möjligheten till stora träd genom
att gårdsbjälklag kan undvikas
underlättar hantering av dagvatten
lokalt

• Skapa regntunnor och
dagvattendammar.
• Anlägg gröna tak.
I Brunnshög
främjas ett balanserat materialkretslopp

• Sopsug finns installerat för hela
området på alla gårdar.
• Erbjuder fastighetsnära insamling
av material från förpackningsoch tidningsinsamlingen, farligt
avfall samt förbereder för nya
fraktioner som t ex textilier.

• Välj byggnadsmaterial med
hänsyn till livscykelperspektiv för att uppnå minimalt
användande av miljö- och
hälsofarliga ämnen.

• Byggnadens stomme utförs av
massivträ som måste rymmas
inom detaljplanehöjden 13m resp
16 m
• Tegel som fasadmaterial ger en
hållbar fasad som inte kräver
underhållsresurser.
fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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YTEFFEKTIVT

åteRBRUk

Balansera den goda jorden
LOKALODLAT

BIOTOP
ÅTERVINNING
RESURSHUSHÅLLNING

18 Hållbarhets-PM Brunnhög

Återvinning är bra, men att ge boende
i Brunnshög möjligheten att själva laga
och reparera istället för att slänga, är
ännu bättre. En återbrukslokal kan
fungera både som en verkstad, butik och
café. Återbrukslokaler i olika skalor blir
betydande mötesplatser för de boende
i Brunnshög liksom viktig kommunikationskanaler om hållbar konsumtion och
livstil.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Utforma och placera
uppsamlingsplatser för
avfall på ett attraktivt sätt.
Genom att t ex bygga tak
över sopsugen blir den
enklare och trevligare att
använda. Ett annat alternativ kan vara att bygga in
den.

forts.

Minst 50 % av
matavfallet ska
återvinnas

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Integrerar platser/lokaler för
återbruk i boendemiljöer.

• Planera och samarbeta med
Lunds Renhållningsverk för
effektiv hämtning av avfall
med ett minimum av buller
och transporter.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Eventuellt samordna med grannar
återvinningsstation samt
sopsugscentral
• Bytes-/gåvopool läggs in i
husets/kvarterens digitala plattform

• Sortering av flera fraktioner i den
enskilda bostaden
• Samordning med grannar
avseende sortering av fraktioner

• Skapa plats och möjligheter
i bostaden för effektiv sortering av sopor.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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sinnesintRyck i staDen
I Brunnshög ska man känna sig välkomnad och uppleva att miljön svarar mot ens
behov av ytor för möten, lek, aktivitet och
stillhet. Områdets utformning gör det enkelt
att mötas, oavsett ålder eller eventuella
funktionshinder. Det kan generera trygghet
och trivsel men också kreativitet och innovation.

SINNESINTRYCK

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck

20 Hållbarhets-PM Brunnhög

KVALITET

I den nya stadsdelen ska det finnas gott om
sinnesintrycken genom att offentliga rum,
bebyggelse och innergårdar håller hög kvalitet och erbjuder stor variation. Här finns olika
upplåtelseformer och hustyper. Här arbetar
man omsorgsfullt med olika material, färger
och detaljering, med vatten och grönska.
Gårdar och torg har framtagna strategier för
att skapa ljud, tystnad, doft, smak och andra
sinnesintryck som gör miljön intressant och
mångsidig under hela dygnet och året.

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög ska
vara en upplevelserik plats

• Det offentliga rummet byggs
efter det vinnande förslaget i en
arkitekttävling som maximerar
grönska och upplevelserikedom.

• Följa gestaltnings-PM:et.

• Har tagit fram ett gestaltnings-PM
och en mall för upplevelseanalys.

• Göra en upplevelseanalys
av sin kvartersmark (använd
kommunens mall).

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Gäller gestaltnings-PM för Södra
Brunnshög även Centrala
Brunnshög? NEJ, nya
kvalitetsriktlinjer för Centrala
Brunnshög är under produktion
• Saknar upplevelsemall

• För varje etapp i utvecklingen
av Brunnshög görs en upplevelseanalys där mötesplatser,
funktionsblandning, och önskade
sinnesintryck utreds. Upplevelseanalysen är sedan vägledande
i arbetet för utformningen av
allmän platsmark.
Utveckla
incitament
för och skapa
förutsättningar
till en hållbar
livsstil

• Bjuder in till medborgarforum.

Boende och
verksamma i
samt besökare
till Brunnshög ska
göras delaktiga i områdets
hållbarhetslösningar

• Gör regelbundna informationsutskick till boende och företag för
att inspirera och informera om en
hållbar livsstil.

• Planerar plats för återbruk/bytesekonomi

• Gården är trång och bör
samordnas med grannar samt skall
i huvudsak användas till grönska
och cyklar

• Skapa platser/lokaler för
återbruk/bytesekonomi i
boendemiljöer. Titta gärna
på LKFs återbygg-depå i
Linero!

• Beskriver hållbarhetslösningar och användning av
dessa i bopärm eller liknande, för att optimera hållbarhetsprestandan.

• Kan göras digitalt, se ovan.

• Hur kan man vara mer hållbar
utan att radikalt ändra livsstil?
Genom vårt koncept Boaktiva vill vi
uppmuntra till en mer hållbar livsstil
via skyltar m m

Hållbarhets-PM Brunnhög
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cykel- och pRomenaDstaD
I Brunnshög skall det vara roligt att vistas,
promenera och cykla. Människans rörelse
utgör grunden - inte bilens storlek och hastighet. Den promenadvänliga staden är logisk
med korta avstånd, jämna underlag och hög
tillgänglighet, men framför allt bjuder den på
upplevelser.
En god miljö för gående är platser där
människor gärna saktar ner farten, kanske till
och med stannar till för att interragera eller
tydligare se saker som fångat deras intresse
i omgivningen. Att skapa en attraktivt stad
med många sinnesupplevelser som främjar
cykel och gångtrafik är lika förtjänstfullt ur
ekologiskt, ekonomiskt såväl som ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

VÄDER&VIND
SOL&SKUGGA

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck
22 Hållbarhets-PM Brunnhög

KVALITET

MILJÖANPASSAT

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög är
en promenadstad, där bilen
har en underordnad ställning till förmån
för fotgängare,
lek och annat
stadsliv

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.

• Skapa en detaljrik miljö med
mycket att vila ögonen på
för ökad kvalitet för gående.

• Anlägger allmän platsmark som
ger många sinnesintryck så det
blir lustfyllt att gå där.
• Skapar rena allmänna miljöer
med självtömmande papperskorgar kopplade till underjordiska
containrar för glas och metall, vid
hållplatser och parker.
• Säkrar trygga miljöer, bland annat
genom vacker och energisnål
belysning.

• Skapa en trygg och tillgänglig miljö med många entréer
och kontakt mellan inne och
ute.
• Arbeta med att belysning
av byggnader och gårdar
är behaglig och ger full
överblick även när det är
mörkt.

Lyfta fram och
synliggöra
innovativa
lösningar

• Uppmuntrar till att använda
området som testbädd för nya
idéer, t ex genom Future by Lund,
en plattform för innovationsföretag och byggherrar.

• Samarbeta med innovativa
företag, med ett stort inflöde
av forskningsrön som här
kan testas och omsättas i
praktiken.

I Brunnshög
får innovatörer
möjlighet att
testa sina idéer,
på så vis skapas
ett demonstrationsområde
som utvecklas
och inspirerar
till nya innovationer.

• Kommunen arbetar med samverkan kring socialt arbetsintegrerande företag, vilken byggherren
kan använda för att hitta samarbeten med kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa för
att erbjuda praktikplatser m m.

• Använd Lunds kommuns
Vinnova-finansierade
innovationsplattform ’Future
by Lund’ som är öppen för
byggherrar.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

• Hög kvalitet på material och
detaljer i fasad och interiör. Inga
dyra material men allt ska vara valt
och utfört med stor omsorg. Målet
är att de boende ska känna sig
stolta över huset vilket kan minskar
framtida underhållsbehov. Tegel
och trä är material som har en
naturlig variation och som åldras
vackert.

• Innovativa lösningar skall
utredas i samarbete med Siemens

• Gärna! Wästbygg verkar för
socialt ansvarstagande och
kommer vara öppna för förslag,
dock vill vi fokusera primärt på
våra fokusområde i detta projekt.

• Ställ sociala krav i upphandlingar av fastighetsskötsel
och byggnation.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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meR infoRmation
Detta hållbarhets-PM bygger på beslut inom Lunds kommun.
Som stöd för byggherren erbjuder kommunen följande:
• Rådgivning (arkitektonisk utformning, landskapsutformning,
hållbarhetsfrågor, trafik, tillgänglighet och innovationer)
• Goda exempel och nyheter om utvecklingen av Brunnshög (se
www.lund.se/brunnshog)
Mer information finns i följande publikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål- och vision för Brunnshög
Brunnshögskontraktet 2013
Detaljplanen för södra Brunnshög
Digital Prospekt Markanvisning Södra Brunnshög, 2016-03-03
Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög, 2012-11
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun
Gestaltnings-PM, Södra Brunnshög
Upplevelseanalys

Som stöd i ditt arbete som byggherre hittar du mer och uppdaterad
information om arbetet kopplat till utvecklingen av Brunnshög på Lunds
kommuns webbplats, www.lund.se/brunnshog.

24 Hållbarhets-PM Brunnhög

Wästbygg Projektutveckling AB
anders.bolltoft@wastbygg.se

meDveRkanDe och kontakt

ÖvRiGa
Richard Bengtsson, Kraftringen

Brunnhögs Hållbarhets-PM har tagits fram av Lunds kommun. Följande tjänstemän har medverkat vid framtagandet:
Anna Andersson, Stadsbyggnadskontoret (trafik- och mobilitetsfrågor)
Jon Andersson, Kommunkontoret (miljöstrategiska frågor)
Eva Dalman, Kommunkontoret (projektledning)

Sara Kralmark, Kraftringen
Peter Rodenstam, Kraftringen
Erik Rånlund, Lunds renhållningsverk
WSP har varit medverkande i sammanställningen av Brunnshögs
Hållbarhets-PM. Ansvariga på WSP har varit Thea Ohlander Arfwidsson och Carl Höjman.

Susanna Hansson, Kommunkontoret (koordinering)
Pia Laike, Stadsbyggnadskontoret (arkitekturfrågor)

Layout och bildtexter: Malin Söderström, Lunds kommun

Nina Lindegaard, Tekniska Förvaltningen (landskapsfrågor)

Omslagsbild: Orginalbild Anna Klara Lundberg 2010, reviderad
version gjord av Malin Söderström 2016

Markus Paulsson, Kommunkontoret (vattenfrågor)
Helen Wiklund, Stadsbyggnadskontoret (bygg- och hållbarhetsfrågor)

kontaktuppgifter
Eva Dalman
+46 (0)46 35 58 39
eva.dalman@lund.se
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 190

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Sundprojekt Bostadsintressenter AB
(Byggrätt C)

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Efter Tekniska nämndens beslut, den 23 augusti 2017, erhöll
Sundprojekt Bostadsintressenter AB markanvisning för del av
fastigheten Östra Torn 27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala
Brunnshög. Försäljningsavtal har nu upprättats med Sundprojekt
Bostadsintressenter AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
Sundprojekt Bostadsintressenter AB planerar att uppföra
bostadsrätter på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 25 500 000
kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal.
Tekniska nämndens beslut, daterat 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sundprojekt
Bostadsintressenter AB för en köpeskilling om 25 500 000
kronor och i övrigt vad som framgår av avtalsförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Bostadsenheten, Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Tekniska nämnden

Börje Fennhagen
0729-91 52 90
borje.fennhagen@lund.se

Försäljning av del fastigheten Östra Torn 27:2 till
Sundprojekt Bostadsintressenter AB
Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Sundprojekt
Bostadsintressenter AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn
27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Sundprojekt
Bostadsintressenter AB som anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Sundprojekt Bostadsintressenter AB planerar att uppföra bostadsrätter
på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 25 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal
Protokoll för Tekniska nämndens möte 2017-08-23, § 138 angående
markanvisning (bifogas inte)
Barnets bästa
Stadsutveckling i syfte att skapa fler bostäder får anses ha positiv effekt
för barn och unga. Fler bostäder med närhet till skola, förskola och park
kan innebära att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg miljö.
I detaljplanearbetet tas hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.
Ärendet
Bakgrund
I nordöstra Lund ligger området Brunnshög, en ny stadsdel som fullt
utbyggt planeras att hysa ca 40 000 arbetande och boende. Ny spårväg
byggs med dragning rakt igenom planerad nybyggnation och knyter ihop
området inklusive forskningsanläggningar ESS och MAX IV med Lunds
centrum.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

I centrala Brunnshög har två detaljplaner nu vunnit laga kraft.
Sammanlagt innehåller dessa planer omkring 900 bostäder. Målet är att
400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög. Detta är den
första markanvisningen i centrala Brunnshög. Ytterligare byggrätter
släpps sedan i ett nästa steg längre fram under 2018.

Kommunen har enligt Tekniska nämndens beslut (2017-08-23), efter
avslutad anbudstävling av fem byggrätter i centrala Brunnshög, anvisat
ett område del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Sundprojekt
Bostadsintressenter AB.
För att säkerställa att byggherren i största möjliga mån följer sitt
inlämnade tävlingsförslag har ”Hållbarhets-PM Brunnshög” med
åtgärdsförslag fyllts i av byggherren och bilagts till köpeavtalet, se Bilaga
2 under kolumnen ”vad byggherren ska bidra med”.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Del av fastigheten Östra Torn 27:2 i centrala Brunnshög.
Sundprojekt Bostadsintressenter AB kommer att uppföra bostadsrätter.
Byggrätten uppskattas innehålla ca 6 000 kvm BTA vilket motsvarar ca
60 - 80 lägenheter. Byggstart är planerad för 2019-10-01.
Entreprenad för byggator och övrig infrastruktur kommer att handlas
upp hösten 2018 och ska vara färdigställd så att Sundprojekt
Bostadsintressenter AB kan påbörja husbyggnation enligt planerad
byggstart ovan.
Försäljningsavtalet
Sundprojekt Bostadsintressenter AB har för avsikt att uppföra
bostadshus med upplåtelseformen bostadsrätt. Köpeskillingen är satt till
25 500 000 kronor enligt fast pris i anbudstävlingen för denna byggrätt.
Försäljningsavtalet föranleds av ett ettårigt arrendeavtal. Inom det året
ska byggnadsarbetena påbörjats och fortskridit så långt att
bottenplattorna eller motsvarande har färdigställts eller Sundprojekt
Bostadsintressenter AB på annat sätt kan påvisa att byggnation har
påbörjats för att få rätt att förvärva arrendestället tillika del av
fastigheten Östra Torn 27:2. Arrendeavtalet träder i kraft 2019-10-01.

Tjänsteskrivelse
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2018-06-27

TN 2017/0140

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sundprojekt Bostadsintressenter
AB för en köpeskilling om 25 500 000 kronor och i övrigt vad som
framgår av avtalsförslaget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögsprojektet
Bostadsenheten, Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendeställe m.m.

§ 1.
Upplåtare:
Arrendator:

Arrendeställe:
Ändamål

Lunds kommun genom dess tekniska nämnd
Sundprojekt Bostadsintressenter AB med org nr 5590649975

Del av fastigheten Östra Torn 27:2, se kartskiss bilaga 1.

§ 2.
Arrendatorn äger rätt att förvärva arrendestället om nedanstående villkor uppfyllts:
-

projekt som genomförs består av bostäder.

-

byggnadsarbetena har påbörjats och fortskridit så långt att bottenplattorna eller
motsvarande har färdigställts eller Byggherren på annat sätt kan påvisa att
byggnation har påbörjats.

Arrendestället utarrenderas i avvaktan på att arrendatorn uppfyllt ovan angivna villkor.

Arrendetid

§ 3.
Arrendestället upplåts med ett (1) år från den 1 oktober 2019. Om särskilda skäl
föreligger kan arrendetiden förlängas i perioder om sex månader. Upplåtaren har
tolkningsföreträde av särskilda skäl.

Arrendeavgift

§ 4.
Arrendeavgiften 446 250 kr för arrendeperioden (1 år) beräknas enligt (Sveriges
kommuner och landstings internränta)*(köpeskillingen) och erläggs i förskott. Avgiften
debiteras för hela arrendetiden. Förvärvar arrendatorn arrendestället, återbetalas erlagd
arrendeavgift som belöper på tiden efter tillträdesdagen för förvärvet av fastigheten.

Upplåtelse m.m. i
andra hand

§ 5.
Utan upplåtarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta.
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal
på annan.

Arrendeställets skick
m.m.

§ 6.
Arrendestället utarrenderas i befintligt skick såvida inte annat framgår av detta avtal.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därå finns i vårdat skick
bl.a. genom att tillse att dagvatten inte rinner från arrendestället vidare till annan
fastighet.
Arrendatorn ska, om upplåtaren anser det erforderligt, ombesörja och bekosta inhägnad
av arrendestället. Arrendatorn ska inhämta byggnadsnämndens godkännande, om sådant
erfordras.
Upphör detta avtal att gälla av annan anledning än att arrendatorn förvärvar
arrendestället, åligger det arrendatorn att innan avtalet löper ut återställa arrendestället i
det skick det hade vid arrendeperiodens början.

Gaturenhållning

§ 7.
Om renhållningsskyldighet beträffande arrendestället angränsande gångbana åvilar
upplåtaren ska skyldighet fullgöras av arrendatorn.

Miljöfarlig verksamhet

§ 8.
Arrendatorn svarar för de kostnader och åtgärder som för verksamhet bedriven under
arrendetiden av myndigheter påfordras enligt gällande miljölagstiftning.

Fastighetsskatt och
övriga kostnader

§ 9.
Arrendatorn ska erlägga fastighetsskatt som belöper på arrendestället.
Arrendatorn ska svara för avgifter och andra kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets utnyttjande.

Schaktmassor

§ 10.
Arrendatorn ansvarar gentemot upplåtaren för att schaktmassor som härrör arrendatorns
arbeten på arrendestället tas om hand alternativt transporteras bort.

Skadestånd

§ 11.
Arrendatorn ska ersätta all skada på person eller egendom, som genom arrendeställets
användning orsakas upplåtaren eller tredje man.

Avträdesersättning

§ 12.
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Bestämmelserna i
11 kap 5-6a §§ Jordabalken är inte tillämpliga på detta avtal.

Inskrivningförbud

§ 13.
Detta avtal får inte inskrivas.

Hänvisning till
jordabalken

§ 14.
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Lund

/

/

Lunds kommun genom dess
tekniska nämnd

Sundprojekt Bostadsintressenter AB
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.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................

Kartbilaga 1

Del av fastigheten Östra Torn 27:2

1(3)

KÖPEKONTRAKT
1 PARTER
Säljare: Lunds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen
Köpare: Sundprojekt Bostadsintressenter AB med org nr 559064-9975, nedan kallad Byggherren
2 DETALJPLAN
Som grund för detta avtal gäller Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m m, Centrala Brunnshög)
i Lund, Lunds kommun – PÄ 07/2016
3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter till Byggherren del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2, se kartbilaga 1, nedan kallad
Fastigheten.
På Fastigheten skall uppföras bostäder upplåtna med bostadsrätt enligt Detaljplan.
4 KÖPESKILLING OCH BETALNING
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till Tjugofemmiljonerfemhundratusen (25 500 000) kronor. Ovan nämnda
köpeskilling skall på Tillträdesdagen betalas kontant till Kommunen.
Sedan hela köpeskillingen betalats ska Kommunen utfärda köpebrev.
5 TILLTRÄDE
Tillträde sker när köpeskilling erlagts enligt punkt 4 ovan.
6 LAGFARTS- OCH INSKRIVNINGSKOSTNADER
Lagfart sökes av Byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska betalas av
Byggherren.
7 GARANTIER
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. Kommunen
garanterar även att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt
eller annan begränsad sakrätt.
8 MARKENS BESKAFFENHET
Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga.
Fastigheterna har varit föremål för arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat
att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.
Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av Byggherrens nyttjande av området för påbörjande av byggnation och
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska Byggherren genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
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Byggherren ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av kommunen, dock inte till högre sammantaget
belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd
och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättshavare, hyresgäster
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Byggherren erhållit slutbesked för byggnationen,
dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.
9 SCHAKT OCH FYLLNING
Kommunen tar bort matjord inom Fastigheterna. Kommunen lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar markytan där schaktning erfordras.
Grovplanering görs till nivåer i lokalgators projekterade färdiga gatunivå. Kommunen ska tillse att arbetet med
grovplanering utförs enligt Anläggnings-AMA och de geotekniska rekommendationer som tas fram av
kommunens konsult samt följs upp av sakkunnig geotekniker. Dokumentation över utfört arbete ska överlämnas
till Byggherren när arbetet är avslutat.
10 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar allmänna anläggningar om inte annat framgår av detta avtal.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt VA Syds gällande taxa och bekostas av Byggherren.
VA Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Byggherren i ett senare skede vilja förändra läget på
förbindelsepunkter står Byggherren för de merkostnader som detta innebär för kommunen och VA Syd.
Byggherren förbinder sig att ansluta till Kommunens (Renhållningsverket) system för sopsug och erlägga
anslutningsavgift tiotusen (10 000) kronor per lägenhet, exkl. moms, för detta enligt Kommunens
(Renhållningsverket) gällande taxa.
Byggherren förbinder sig att via gemensamhetsanläggning utan ersättning tillhandahålla mark för 4 stycken
sopsugsnedkast samt medge servitut för sopsugsledning.
Byggherren skall erlägga sedvanliga anslutningsavgifter till respektive övriga ledningsägare.
11 BEBYGGELSE
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan.
Byggherren åtar sig att projektera och bygga i enlighet med det efter tävlingsförslaget ifyllda Hållbarhets-PM, se
bilaga 2, samt att delta i en dialog med Kommunen (Brunnshögsprojektet) kring övriga hållbarhetsåtgärder i
Brunnshög.
I tävlingen föreslagen arkitekt får inte bytas ut mot annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings
skriftliga medgivande.
Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär
bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av anläggandet och driften av
anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga
förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och
anslutande fastigheter.
12 PARKERING
Detaljplanen anvisar lägen för gemensamma parkeringsanläggningar. Byggherren är i inbjudan till
markanvisningstävling informerad om det erbjudande som Kommunens P-bolag lämnat gällande uppförande och
drift av dessa anläggningar.
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13 ETABLERINGSYTOR
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten skall ske i enlighet med upprättade tidplaner
efter samråd med Kommunen (Mark- och Exploateringskontoret). Byggherren svarar för byggsamordning med
övriga byggherrar i området.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten, för upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för
annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, skall träffas särskilt.
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som skadas i samband med
Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet
ska ske i samförstånd med Kommunen (Mark-och Exploateringskontoret).
14 GATUKOSTNAD
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till
Fastigheten anses ha erlagt på Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för i detaljplan enligt punkt 2
ovan redovisade gator och allmän plats.
15 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande.
Fastigheten får inte säljas innan Byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal utan kommunen genom
dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande. Byggherren äger dock rätt att överlåta rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta avtal till annat helägt bolag inom Byggherrens koncern.
16 AVGIFTER OCH KOSTNADER
Byggherren skall stå för del av kostnader som har samband med framtagande av Detaljplanen. Kostnader härför
tas ut i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa i samband med bygganmälan.
Kostnader/intäkter efter tillträdesdagen enligt punkt 5 belastar byggherren. Före tillträdesdagen belastar
kostnader/intäkter kommunen med undantag för de kostnader som regleras enligt särskilt upprättat arrendeavtal
med byggherren.

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Bild av Atkins

mål och syfte
Lunds kommun har höga ambitioner med Brunnshög. Den nya stadsdelen ska bli en världsledande innovations- och livsmiljö för boende,
besökande och verksamma i stadsdelen. För att uppnå detta måste alla
parter ha en samlad målbild och gå åt samma håll. Detta dokument är
ett verktyg för att nå målen och innehåller en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartners
gör för att förverkliga dessa. Dokumentet ger också exempel på vad
byggherren kan göra för att uppnå hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter
som byggherren väljer att bidra med presenteras av byggherren genom
ett Åtgärdsprogram i tabellformat. Åtgärdsprogrammet upprättas för
varje enskilt projekt och stäms av kontinuerligt med kommunen för att
hålla ambitionerna levande.

BRUNNSHÖG
Om 30 till 40 år kommer uppemot 40 000
människor att bo eller arbeta i blandstaden Brunnshög. Området kommer att
präglas av en stimulerande stadsmiljö,
hög livskvalitet, väl utbyggd service,
framåtsyftande hållbarhetslösningar och
intressanta innovationer.

Denna Hållbarhets-PM gäller under hela utbyggnadstiden för Brunnshög men är också ett levande dokument som kommer att kunna utvecklas och fördjupas varefter projektet med utvecklingen av Brunnshög går
framåt.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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Bild av Testbed Studio

brunnshögs hållbarhetsmål
Hållbarhetsmålen för Brunnshög beslutades av Lunds politiker i juni
2012 och utgår från principerna:

• Minimera klimatpåverkan
• Balansera den goda jorden
• Maximera stadslivet och sinnesintrycken
Dessa principer sätter riktningen för utvecklingen av Brunnshög, och
denna Hållbarhets-PM belyser hur målen kan omsättas till verkliga
lösningar.
I bilden till vänster illustreras principerna för Brunnshög och vad de står
för i praktiken

Hållbarhets-PM Brunnhög
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TREDJEDELSMÅLET

GÅNG&CYKEL

KOLLEKTIVTRAFIK

8

Hållbarhets-PM Brunnhög

Det övergripande trafikmålet för Brunnshög
är att minst en tredjedel av resorna till och
från stadsdelen ska utgöras av gång- och
cykelresor och minst en tredjedel av resorna med kollektivtrafik. Högst en tredjedel
ska utgöras av bilresor. Tredjedelsmålet är
en essentiell byggsten i den hållbara stadsdelen. Målet är mycket ambitiöst och kräver
god planering och samarbete mellan alla
aktörer i Brunnshög.

Minimera klimatpåverkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners1 gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
görs var tredje
transport med
bil, resterande
transporter
görs med
kollektivtrafik, gång eller
cykel

• Erbjuder förstklassig kollektivtrafik med både spårväg och buss
inom gångavstånd.

• Utforma kvartersmarken för
att bidra till att skapa trygghet och upplevelserikedom
för gående.

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.
• Lokaliserar bilparkering i direkt
anslutning till det övergripande
gatunätet för att främja en bilfri
inre kärna.
• Skapar bra cykelstråk till centrala
Lund samt till de större arbetsplatserna i staden.

• Erbjud attraktivt alternativ till
cykelparkering på gården,
exempelvis cykelförråd
i markplan eller i direkt
anslutning till entré.
• Främja och uppmuntra
användning av bilpool.
• Bygga ”bilfritt boende” (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

1

• LKP planerar för elladdningsstolpar i nya P-hus i dialog med aktör
för bilpooler.
• Kraftringen erbjuder laddlösningar för privat-, arbetsplats-, och
destinationslösningar.

Kraftringen, VA Syd och Renhållningsverket i Lund.

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

•Bra cykelparkering och cykelpool
med lådcyklar och bra utrymmen
för dessa inkl pumpstation och
laddning av elcyklar. Möjliggör
pendlande med cykel och inköp
utan bil. Främjar både rörelse och
hållbart levnadssätt.
• Göra det enkelt att boka cykel
eller bil via husets digitala
plattform
• Vi uppmuntrar en gemensam
bilpool i närliggande P-hus med
incitament till den enskilde att vid
behov av biltransport nyttja poolbil
• Medlemskap ingår i hyran under
3 år vid etablering av gemensam
bilpool

• Erbjuder samlade bilparkeringslösningar för ökat samutnyttjande
och konkurrensfördelar för övriga
färdmedel.
Boende och
arbetande i
Brunnshög
har tillgång till
elbilspool

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

• Erbjuda och uppmuntra
användning av bilpool (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

• Erbjuda elbil via bilpool som
bokas via husets digitala plattform

Hållbarhets-PM Brunnhög
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RESTVÄRME
REKREATIVT

Tja!

NÄRHET

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

10 Hållbarhets-PM Brunnhög

Restvärme är värme från industriella processer som kan tas tillvara på
olika sätt. Istället för att kylas bort kan
restvärmen till exempel tas om hand i ett
fjärrvärmenät, värma offentliga platser
på vintern så som cykelvägar, bänkar,
busskurer och torg. Restvärme kan även
användas i olika sorters matproduktion
(grönsaks- och fiskodling), genom bland
annat hydroponiska och akvaponiska
processer.

Minimera klimatpåverkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshögs
kvarter finns
gott om lättillgängliga,
skyddade och
säkrade cykelparkeringsplatser

• Erbjuder plats för cykel vid kollektivtrafikpunkter.

• Ordna parkering för olika
cykeltyper och för olika
behov.

I Brunnshög
tas återvunnen värme från
ESS och MAX
IV tillvara i
byggnader

• Kraftringen erbjuder låg- såväl
som normaltempererad fjärrvärme till byggherrar. Ledningar
är förberedda i området (klart
augusti-16).

Byggnaderna i
Brunnshög har
egen solelsproduktion

• Låta cykeln få en framträdande plats och med fysiska
åtgärder uppmuntra till
cykelanvändande
• Använda fjärrvärme till
uppvärmning av byggnader.

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Cykeln skall vara lättillgänglig
samt få en väderskyddad plats
inom kvarteret och möjligheter till
laddning av elcyklar skall finnas
• Kärror skall finnas i anslutning till
trapphus för att underlätta matinköp

• Dialog med Kraftringen kring
intelligent behovsstyrning av
fjärrvärme

• Kraftringen planerar för världens
största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög.

• Använda lågtempererad
fjärrvärme för att hålla entréer och gångbanor is- och
snöfria, samt för uppvärmning av välisolerade hus
med passivhusstandard.

• Kraftringen erbjuder solcellspaket,
batteriladdning och optimering av
laddning av elfordon.

• Utforma alla byggnader för
god potential till solelsproduktion.

• Solceller placeras fritt men vårdat
på sedumbelagda tak, vilket
underlättar vid framtida teknikskiften

• Kommunen och Kraftringen erbjuder
simulering av solelspotential för nya
byggnader genom samarbete med
forskare på LTH.

• Installera solcellsanläggningar som är väl integrerade i byggnadens och
områdets arkitektur.

• Undersöka integrerade
solcellslösningar

• Kraftringen förbereder och utvecklar
möjligheterna för implementering av
smarta nät i Brunnshög.

• Ta hjälp av det stöd som
kommunen och Kraftringen
erbjuder för att studera
solpotentialen i planerad
bebyggelse genom Jouri
Kanters forskare på LTH.

• Lågtempererad (65C) fjärrvärme
används för uppvärmning
• Hus med passivhusstandard
behöver tillföras mindre värme

• Verka för samverkanslösningar
med etablerade partners
(Kraftringen, Tesla, Varbergs Energi
m m)
• Verka för investeringsbidrag från
Länsstyrelsen avseende solceller
samt lagring av egenproducerad
elenergi

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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SMARTA NÄT

Tja!

ENERGIEFFEKTIVT

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

12 Hållbarhets-PM Brunnhög

Smarta nät avser ett intelligent el-nätverk
som är kopplat till utbud och efterfrågan
av el på ett hållbart och kostnadseffektivt
sätt. Smarta nät är mer än elnätet och
avser exempelvis, elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier och elanvändande utrustningar i de elektriska
energisystemen. Smarta nät möjliggör till
exempel att elanvändningen automatiskt
anpassas efter elpriser, produktionskälla
mm.

Minimera klimatpåverkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål
forts.

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra
• Kontakta Kraftringen tidigt
i planprocessen för förfrågningsunderlag gällande
förberedelse av fastighetens
styr- och övervakningssystem för anslutning till smarta
nät.
• Identifiera tillsammans med
Kraftringen vilka installationer (värmesystem, kylmaskiner, ventilationssystem
eller annat) som är lämpliga
för anslutning till smarta nät,
med möjlighet för export
av överskottsenergi till el-,
fjärrvärmenäten.

Byggnaderna
i Brunnshög
har en minimal
primärenergianvändning

• Utforma byggnaden för låg
energianvändning, låga
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv
elanvändning.

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Teknik och stomme ska
väljas för optimerad
integrering
• Konstruktion och
transparens med moderna
styrsystem för hela
fastighetens drift och
underhåll
• Öppenhet och gränssnitt via
givna standards

• Välisolerade hus med med
prefabricerade utfackningsväggar
av trä
• Passivhusstandard skall utredas
• Systemdesign med tyngdpunkt på
energieffiktivisering, funktionalitet
och användarnytta.
• Bygga huset runt husets hjärta
och hjärna via smart och
samordnad byggprocess
• Underlätta för användare att vara
energimedvetna genom
visualisering av mätvärde
Hållbarhets-PM Brunnhög
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

Balansera den goda jorden

Ekosystemtjänster är alla de tjänster från
naturens ekosystem vilka vi människor drar
nytta av. Det kan vara allt ifrån ett bi som
pollinerar blommor så att vi får frukt, till träd
som skänker skugga eller blir ett hem för
fåglar och djur.

LOKALODLAT

BIOTOP

EKOLOGISKT

14 Hållbarhets-PM Brunnhög

I Brunnshög syns ekosystemtjänster bland
annat i öppen dagvattenhantering, stadsodling på tak, väggar och balkonger, biodling,
grönska i stadrummen med många träd i det
offentliga. Träd har många klimatreglerande
egenskaper så som vindskydd, solskydd,
temperatureglerande och luftrenande för att
nämna några.

balansera den goda jorden
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
finns gott om
möjlighet till
egen odling på
gårdar, tak och
balkonger

• Utformar det offentliga rummet
för att skapa förutsättningar för
odling i parker med odlingsbara
ytor, genom t ex stadsodlingsprojektet Odla i Lund på Brunnshög
(1 ha).

• Skapa förutsättningar för
odling på gård och balkonger.

På Brunnshögs gårdar
minimeras de
hårdgjorda
ytorna vilket
ger plats till
växtlighet

• Erbjuder bilparkering i gemensamma P-hus samt utformar
sopsugslösning vilket frigör ytor
för att skapa gröna gårdar.

• Minimiera de hårdgjorda
ytorna och fördröj dagvattnet.
• Använda dagvatten för
bevattning av växtlighet på
gården.

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Odling på stora södervända
balkonger och terrasser. Gården är
liten och norrvänd. Odling i växthus
som kan värmas med
lågtempererad fjärrvärme

• Mycket grön gård med variation
av träd i olika storlek
• Cykelparkering får en
framträdande roll på gården

• Bidra till stor andel grönska
på Brunnshög genom att
plantera växtlighet på gårdar,
väggar och tak.
• Arbeta för bilparkering i
gemensamma anläggningar.

I Brunnshög
används och
synliggörs
ekosystemtjänster

• På Brunnshög stimuleras en
rik flora och fauna genom att
kvartersgrönskan kopplas till
parker, grönstråk och trädalléer.
• Öppet dagvatten, biologisk
mångfald, val av växter som är
ätliga för djur/människor och
många träd är exempel på åtgärder.

• Öka matproduktionen/
självförsörjande-graden
inom kvarteret och välj
gärna ätliga växter såsom
kryddor och fruktträd.

• Träd på gården är t ex valnöt,
äpple, äkta kastanj, havtorn och
skall komplettera varandra
avseende pollinering

• Välj nektarbärande/blommande växter som ökar pollinering.
fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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VÄDER&VIND

DAGVATTEN
Visionen är att i så stor utsträckning som
möjligt arbeta med öppna
dagvattenanläggningar som är väl integrerade
i stadsmiljön. Dagvattenstrategin för Brunnshög består av fyra delmål:

LOKALODLAT

BIOTOP

16 Hållbarhets-PM Brunnhög

• minimera översvämningsrisken för
nedströms recipienter
• minimera risken för översvämningar på
fastigheter inom området
• dagvattnet som lämnar området ska hålla
minst samma kvalitet som det höll innan
området exploaterades
• dagvattnet och dess anläggningar utformas så att de blir en tillgång vid både regn
och uppehållsväder

balansera den goda jorden
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Använd rikligt med växtlighet i bebyggelsen i syfte att
mildra värmeböljor, minska
översvämningsrisker, skapa
trivsel och välmående
samt gynna den biologiska
mångfalden.

forts.

I Brunnshög
tas dagvatten
om hand på
kvartersmark
genom lokal
fördröjning

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Bygger dagvattendammar med
lösningar för att minska recipientpåverkan, minimera översvämningsrisker, och för att lindra
effekterna av värmeböljor.
• Säkerställer att dagvattenbrunnar
är kopplade till planteringar enligt
Gestaltnings-PM.

• Anlägg gröna och blå strukturer på kvartersmark för
hantering av dagvatten.

• Dagvatten magasineras och
används till bevattning i växthus

• Utnyttja dagvattnet till att
skapa vackra detaljer i
omgivningarna

• Samordning med granngårdar
för att skapa en balanserad helhet

• Använd växtlighet till att
buffra och rena dagvattnet.

• Möjligheten till stora träd genom
att gårdsbjälklag kan undvikas
underlättar hantering av dagvatten
lokalt

• Skapa regntunnor och
dagvattendammar.
• Anlägg gröna tak.
I Brunnshög
främjas ett balanserat materialkretslopp

• Sopsug finns installerat för hela
området på alla gårdar.
• Erbjuder fastighetsnära insamling
av material från förpackningsoch tidningsinsamlingen, farligt
avfall samt förbereder för nya
fraktioner som t ex textilier.

• Välj byggnadsmaterial med
hänsyn till livscykelperspektiv för att uppnå minimalt
användande av miljö- och
hälsofarliga ämnen.

• Byggnadens stomme utförs av
massivträ som måste rymmas
inom detaljplanehöjden 13m resp
16 m
• Tegel som fasadmaterial ger en
hållbar fasad som inte kräver
underhållsresurser.
fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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YTEFFEKTIVT

ÅTERBRUK

Balansera den goda jorden
LOKALODLAT

BIOTOP
ÅTERVINNING
RESURSHUSHÅLLNING

18 Hållbarhets-PM Brunnhög

Återvinning är bra, men att ge boende
i Brunnshög möjligheten att själva laga
och reparera istället för att slänga, är
ännu bättre. En återbrukslokal kan
fungera både som en verkstad, butik och
café. Återbrukslokaler i olika skalor blir
betydande mötesplatser för de boende
i Brunnshög liksom viktig kommunikationskanaler om hållbar konsumtion och
livstil.

balansera den goda jorden
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Utforma och placera
uppsamlingsplatser för
avfall på ett attraktivt sätt.
Genom att t ex bygga tak
över sopsugen blir den
enklare och trevligare att
använda. Ett annat alternativ kan vara att bygga in
den.

forts.

Minst 50 % av
matavfallet ska
återvinnas

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Integrerar platser/lokaler för
återbruk i boendemiljöer.

• Planera och samarbeta med
Lunds Renhållningsverk för
effektiv hämtning av avfall
med ett minimum av buller
och transporter.

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Eventuellt samordna med grannar
återvinningsstation samt
sopsugscentral
• Bytes-/gåvopool läggs in i
husets/kvarterens digitala plattform

• Sortering av flera fraktioner i den
enskilda bostaden
• Samordning med grannar
avseende sortering av fraktioner

• Skapa plats och möjligheter
i bostaden för effektiv sortering av sopor.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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SINNESINTRYCK I STADEN
I Brunnshög ska man känna sig välkomnad och uppleva att miljön svarar mot ens
behov av ytor för möten, lek, aktivitet och
stillhet. Områdets utformning gör det enkelt
att mötas, oavsett ålder eller eventuella
funktionshinder. Det kan generera trygghet
och trivsel men också kreativitet och innovation.

SINNESINTRYCK

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck

20 Hållbarhets-PM Brunnhög

KVALITET

I den nya stadsdelen ska det finnas gott om
sinnesintrycken genom att offentliga rum,
bebyggelse och innergårdar håller hög kvalitet och erbjuder stor variation. Här finns olika
upplåtelseformer och hustyper. Här arbetar
man omsorgsfullt med olika material, färger
och detaljering, med vatten och grönska.
Gårdar och torg har framtagna strategier för
att skapa ljud, tystnad, doft, smak och andra
sinnesintryck som gör miljön intressant och
mångsidig under hela dygnet och året.

maximera stadslivet och sinnesintrycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög ska
vara en upplevelserik plats

• Det offentliga rummet byggs
efter det vinnande förslaget i en
arkitekttävling som maximerar
grönska och upplevelserikedom.

• Följa gestaltnings-PM:et.

• Har tagit fram ett gestaltnings-PM
och en mall för upplevelseanalys.

• Göra en upplevelseanalys
av sin kvartersmark (använd
kommunens mall).

• Bjuder in till medborgarforum.

Boende och
verksamma i
samt besökare
till Brunnshög ska
göras delaktiga i områdets
hållbarhetslösningar

• Gör regelbundna informationsutskick till boende och företag för
att inspirera och informera om en
hållbar livsstil.

• Planerar plats för återbruk/bytesekonomi

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Gäller gestaltnings-PM för Södra
Brunnshög även Centrala
Brunnshög? NEJ, nya
kvalitetsriktlinjer för Centrala
Brunnshög är under produktion
• Saknar upplevelsemall

• För varje etapp i utvecklingen
av Brunnshög görs en upplevelseanalys där mötesplatser,
funktionsblandning, och önskade
sinnesintryck utreds. Upplevelseanalysen är sedan vägledande
i arbetet för utformningen av
allmän platsmark.
Utveckla
incitament
för och skapa
förutsättningar
till en hållbar
livsstil

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

• Gården är trång och bör
samordnas med grannar samt skall
i huvudsak användas till grönska
och cyklar

• Skapa platser/lokaler för
återbruk/bytesekonomi i
boendemiljöer. Titta gärna
på LKFs återbygg-depå i
Linero!

• Beskriver hållbarhetslösningar och användning av
dessa i bopärm eller liknande, för att optimera hållbarhetsprestandan.

• Kan göras digitalt, se ovan.

• Hur kan man vara mer hållbar
utan att radikalt ändra livsstil?
Genom vårt koncept Boaktiva vill vi
uppmuntra till en mer hållbar livsstil
via skyltar m m

Hållbarhets-PM Brunnhög
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CYKEL- OCH PROMENADSTAD
I Brunnshög skall det vara roligt att vistas,
promenera och cykla. Människans rörelse
utgör grunden - inte bilens storlek och hastighet. Den promenadvänliga staden är logisk
med korta avstånd, jämna underlag och hög
tillgänglighet, men framför allt bjuder den på
upplevelser.
En god miljö för gående är platser där
människor gärna saktar ner farten, kanske till
och med stannar till för att interragera eller
tydligare se saker som fångat deras intresse
i omgivningen. Att skapa en attraktivt stad
med många sinnesupplevelser som främjar
cykel och gångtrafik är lika förtjänstfullt ur
ekologiskt, ekonomiskt såväl som ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

SOL&SKUGGA

VÄDER&VIND

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck
22 Hållbarhets-PM Brunnhög

KVALITET

MILJÖANPASSAT

maximera stadslivet och sinnesintrycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög är
en promenadstad, där bilen
har en underordnad ställning till förmån
för fotgängare,
lek och annat
stadsliv

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.

• Skapa en detaljrik miljö med
mycket att vila ögonen på
för ökad kvalitet för gående.

• Anlägger allmän platsmark som
ger många sinnesintryck så det
blir lustfyllt att gå där.
• Skapar rena allmänna miljöer
med självtömmande papperskorgar kopplade till underjordiska
containrar för glas och metall, vid
hållplatser och parker.
• Säkrar trygga miljöer, bland annat
genom vacker och energisnål
belysning.

• Skapa en trygg och tillgänglig miljö med många entréer
och kontakt mellan inne och
ute.
• Arbeta med att belysning
av byggnader och gårdar
är behaglig och ger full
överblick även när det är
mörkt.

Lyfta fram och
synliggöra
innovativa
lösningar

• Uppmuntrar till att använda
området som testbädd för nya
idéer, t ex genom Future by Lund,
en plattform för innovationsföretag och byggherrar.

• Samarbeta med innovativa
företag, med ett stort inflöde
av forskningsrön som här
kan testas och omsättas i
praktiken.

I Brunnshög
får innovatörer
möjlighet att
testa sina idéer,
på så vis skapas
ett demonstrationsområde
som utvecklas
och inspirerar
till nya innovationer.

• Kommunen arbetar med samverkan kring socialt arbetsintegrerande företag, vilken byggherren
kan använda för att hitta samarbeten med kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa för
att erbjuda praktikplatser m m.

• Använd Lunds kommuns
Vinnova-finansierade
innovationsplattform ’Future
by Lund’ som är öppen för
byggherrar.

PLANERING
Vad byggherren ska bidra med

RESULTAT
Vad byggherren har uppnått

• Hög kvalitet på material och
detaljer i fasad och interiör. Inga
dyra material men allt ska vara valt
och utfört med stor omsorg. Målet
är att de boende ska känna sig
stolta över huset vilket kan
minskar framtida underhållsbehov.
Tegel och trä är material som har
en naturlig variation och som
åldras vackert.

• Innovativa lösningar skall
utredas i samarbete med Siemens

• Gärna! Wästbygg verkar för
socialt ansvarstagande och
kommer vara öppna för förslag,
dock vill vi fokusera primärt på
våra fokusområde i detta projekt.

• Ställ sociala krav i upphandlingar av fastighetsskötsel
och byggnation.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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Mer information
Detta hållbarhets-PM bygger på beslut inom Lunds kommun.
Som stöd för byggherren erbjuder kommunen följande:
• Rådgivning (arkitektonisk utformning, landskapsutformning,
hållbarhetsfrågor, trafik, tillgänglighet och innovationer)
• Goda exempel och nyheter om utvecklingen av Brunnshög (se
www.lund.se/brunnshog)
Mer information finns i följande publikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål- och vision för Brunnshög
Brunnshögskontraktet 2013
Detaljplanen för södra Brunnshög
Digital Prospekt Markanvisning Södra Brunnshög, 2016-03-03
Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög, 2012-11
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun
Gestaltnings-PM, Södra Brunnshög
Upplevelseanalys

Som stöd i ditt arbete som byggherre hittar du mer och uppdaterad
information om arbetet kopplat till utvecklingen av Brunnshög på Lunds
kommuns webbplats, www.lund.se/brunnshog.
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Wästbygg Projektutveckling AB
anders.bolltoft@wastbygg.se

meDveRkanDe och kontakt

ÖVRIGA

Brunnhögs Hållbarhets-PM har tagits fram av Lunds kommun. Följande tjänstemän har medverkat vid framtagandet:

Sara Kralmark, Kraftringen

Anna Andersson, Stadsbyggnadskontoret (trafik- och mobilitetsfrågor)
Jon Andersson, Kommunkontoret (miljöstrategiska frågor)
Eva Dalman, Kommunkontoret (projektledning)
Susanna Hansson, Kommunkontoret (koordinering)

Richard Bengtsson, Kraftringen
Peter Rodenstam, Kraftringen
Erik Rånlund, Lunds renhållningsverk
WSP har varit medverkande i sammanställningen av Brunnshögs
Hållbarhets-PM. Ansvariga på WSP har varit Thea Ohlander Arfwidsson och Carl Höjman.

Pia Laike, Stadsbyggnadskontoret (arkitekturfrågor)

Layout och bildtexter: Malin Söderström, Lunds kommun

Nina Lindegaard, Tekniska Förvaltningen (landskapsfrågor)

Omslagsbild: Orginalbild Anna Klara Lundberg 2010, reviderad
version gjord av Malin Söderström 2016

Markus Paulsson, Kommunkontoret (vattenfrågor)
Helen Wiklund, Stadsbyggnadskontoret (bygg- och hållbarhetsfrågor)

Kontaktuppgifter
Eva Dalman
+46 (0)46 35 58 39
eva.dalman@lund.se

Hållbarhets-PM Brunnhög
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 191

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Sydö Development AB (Byggrätt D)

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Efter Tekniska nämndens beslut, den 23 augusti 2017, erhöll Sydö
Devolpment AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn 27:2
efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög.
Försäljningsavtal har nu upprättats med Sydö Devolpment AB som
anger villkoren för att förvärva fastigheten.
Sydö Devolpment AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal.
Tekniska nämndens beslut, daterat 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Devolment AB för en
köpeskilling om 15 000 000 kronor och i övrigt vad som
framgår av avtalsförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Bostadsenheten, Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Tekniska nämnden

Börje Fennhagen
0729-91 52 90
borje.fennhagen@lund.se

Försäljning av del fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö
Development AB
Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Sydö Devolpment
AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn 27:2 efter
genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög. Försäljningsavtal har nu
upprättats med Sydö Devolpment AB som anger villkoren för att
förvärva fastigheten.
Sydö Devolpment AB planerar att uppföra bostadsrätter på fastigheten.
Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal
Protokoll för Tekniska nämndens möte 2017-08-23, § 138 angående
markanvisning (bifogas inte)
Barnets bästa
Stadsutveckling i syfte att skapa fler bostäder får anses ha positiv effekt
för barn och unga. Fler bostäder med närhet till skola, förskola och park
kan innebära att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg miljö.
I detaljplanearbetet tas hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.
Ärendet
Bakgrund
I nordöstra Lund ligger området Brunnshög, en ny stadsdel som fullt
utbyggt planeras att hysa ca 40 000 arbetande och boende. Ny spårväg
byggs med dragning rakt igenom planerad nybyggnation och knyter ihop
området inklusive forskningsanläggningar ESS och MAX IV med Lunds
centrum.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

I centrala Brunnshög har två detaljplaner nu vunnit laga kraft.
Sammanlagt innehåller dessa planer omkring 900 bostäder. Målet är att
400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög. Detta är den
första markanvisningen i centrala Brunnshög. Ytterligare byggrätter
släpps sedan i ett nästa steg längre fram under 2018.

Kommunen har enligt Tekniska nämndens beslut (2017-08-23), efter
avslutad anbudstävling av fem byggrätter i centrala Brunnshög, anvisat
ett område del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Devolpment AB.
För att säkerställa att byggherren i största möjliga mån följer sitt
inlämnade tävlingsförslag har ”Hållbarhets-PM Brunnshög” med
åtgärdsförslag fyllts i av byggherren och bilagts till köpeavtalet, se Bilaga
2 under kolumnen ”vad byggherren ska bidra med”.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Del av fastigheten Östra Torn 27:2 i centrala Brunnshög.
Sydö Devolment AB kommer att uppföra hyresrätter. Byggrätten
uppskattas innehålla ca 5 000 kvm BTA vilket motsvarar ca 50-75
lägenheter. Byggstart är planerad för 2019-10-01.
Entreprenad för byggator och övrig infrastruktur kommer att handlas
upp hösten 2018 och ska vara färdigställd så att Sydö Development AB
kan påbörja husbyggnation enligt planerad byggstart ovan.
Försäljningsavtalet
Sydö Devolpment AB har för avsikt att uppföra bostadshus med
upplåtelseformen hyresrätt. Köpeskillingen är satt till 15 000 000 kronor
enligt fast pris i anbudstävlingen för denna byggrätt.
Försäljningsavtalet föranleds av ett ettårigt arrendeavtal. Inom det året
ska byggnadsarbetena påbörjats och fortskridit så långt att
bottenplattorna eller motsvarande har färdigställts eller Sydö
Devolment AB på annat sätt kan påvisa att byggnation har påbörjats för
att få rätt att förvärva arrendestället tillika del av fastigheten Östra Torn
27:2. Arrendeavtalet träder i kraft 2019-10-01.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö Devolment AB för en
köpeskilling om 15 000 000 kronor och i övrigt vad som framgår av
avtalsförslaget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögsprojektet
Bostadsenheten, Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendeställe m.m.

Ändamål

§ 1.
Upplåtare:
Arrendator:

Lunds kommun genom dess tekniska nämnd
Sydö Development AB, Org.nr.559078-1745

Arrendeställe:

Del av fastigheten Östra Torn 27:2, se kartskiss bilaga 1.

§ 2.
Arrendatorn äger rätt att förvärva arrendestället om nedanstående villkor uppfyllts:
-

projekt som genomförs består av bostäder.

-

byggnadsarbetena har påbörjats och fortskridit så långt att bottenplattorna eller
motsvarande har färdigställts eller Byggherren på annat sätt kan påvisa att
byggnation har påbörjats.

Arrendestället utarrenderas i avvaktan på att arrendatorn uppfyllt ovan angivna villkor.

Arrendetid

§ 3.
Arrendestället upplåts med ett (1) år från den 1 oktober 2019. Om särskilda skäl
föreligger kan arrendetiden förlängas i perioder om sex månader. Upplåtaren har
tolkningsföreträde av särskilda skäl.

Arrendeavgift

§ 4.
Arrendeavgiften 262 500 kr för arrendeperioden (1 år) beräknas enligt (Sveriges
kommuner och landstings internränta)*(köpeskillingen) och erläggs i förskott. Avgiften
debiteras för hela arrendetiden. Förvärvar arrendatorn arrendestället, återbetalas erlagd
arrendeavgift som belöper på tiden efter tillträdesdagen för förvärvet av fastigheten.

Upplåtelse m.m. i
andra hand

§ 5.
Utan upplåtarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta.
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal
på annan.

Arrendeställets skick
m.m.

§ 6.
Arrendestället utarrenderas i befintligt skick såvida inte annat framgår av detta avtal.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därå finns i vårdat skick
bl.a. genom att tillse att dagvatten inte rinner från arrendestället vidare till annan
fastighet.
Arrendatorn ska, om upplåtaren anser det erforderligt, ombesörja och bekosta inhägnad
av arrendestället. Arrendatorn ska inhämta byggnadsnämndens godkännande, om sådant
erfordras.
Upphör detta avtal att gälla av annan anledning än att arrendatorn förvärvar
arrendestället, åligger det arrendatorn att innan avtalet löper ut återställa arrendestället i
det skick det hade vid arrendeperiodens början.

Gaturenhållning

§ 7.
Om renhållningsskyldighet beträffande arrendestället angränsande gångbana åvilar
upplåtaren ska skyldighet fullgöras av arrendatorn.

Miljöfarlig verksamhet

§ 8.
Arrendatorn svarar för de kostnader och åtgärder som för verksamhet bedriven under
arrendetiden av myndigheter påfordras enligt gällande miljölagstiftning.

Fastighetsskatt och
övriga kostnader

§ 9.
Arrendatorn ska erlägga fastighetsskatt som belöper på arrendestället.
Arrendatorn ska svara för avgifter och andra kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets utnyttjande.

Schaktmassor

§ 10.
Arrendatorn ansvarar gentemot upplåtaren för att schaktmassor som härrör arrendatorns
arbeten på arrendestället tas om hand alternativt transporteras bort.

Skadestånd

§ 11.
Arrendatorn ska ersätta all skada på person eller egendom, som genom arrendeställets
användning orsakas upplåtaren eller tredje man.

Avträdesersättning

§ 12.
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Bestämmelserna i
11 kap 5-6a §§ Jordabalken är inte tillämpliga på detta avtal.

Inskrivningförbud

§ 13.
Detta avtal får inte inskrivas.

Hänvisning till
jordabalken

§ 14.
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Lund

/

Lunds kommun genom dess

/
Sydö Development AB

tekniska nämnd

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................

Kartbilaga 1

Del av fastigheten Östra Torn 27:2
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KÖPEKONTRAKT
1 PARTER
Säljare: Lunds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen
Köpare: Sydö Development AB, Org.nr.559078-1745, nedan kallad Byggherren
2 DETALJPLAN
Som grund för detta avtal gäller Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i
Lund, Lunds kommun – PÄ 08/2016
3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter till Byggherren del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2, se kartbilaga 1, nedan kallad
Fastigheten.
På Fastigheten skall uppföras bostäder upplåtna med hyresrätt enligt Detaljplan.
4 KÖPESKILLING OCH BETALNING
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till Femtonmiljoner (15 000 000) kronor. Ovan nämnda köpeskilling skall
på Tillträdesdagen betalas kontant till Kommunen.
Sedan hela köpeskillingen betalats ska Kommunen utfärda köpebrev.
Om bostäderna efter att Byggherren erlagt köpeskilling enligt första stycket denna punkt istället upplåts med
bostadsrätt eller som ägarlägenheter ska Byggherren erlägga tilläggsköpeskilling med Femtonmiljoner (15 000
000) kronor. Betalning ska ske tjugo (20) dagar efter att den bildade bostadsrättsföreningen kan beviljas lagfart
för fastigheten vid omvandling av hyresrätter för bostäder till bostadsrätter eller lagakraftvunnen
fastighetsbildning föreligger vid omvandling av hyresrätter för bostäder till ägarlägenheter.
5 TILLTRÄDE
Tillträde sker när köpeskilling erlagts enligt punkt 4 ovan.
6 LAGFARTS- OCH INSKRIVNINGSKOSTNADER
Lagfart sökes av Byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska betalas av
Byggherren.
7 GARANTIER
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. Kommunen
garanterar även att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt
eller annan begränsad sakrätt.
8 MARKENS BESKAFFENHET
Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga.
Fastigheterna har varit föremål för arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat
att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.
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Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av Byggherrens nyttjande av området för påbörjande av byggnation och
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska Byggherren genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Byggherren ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av kommunen, dock inte till högre sammantaget
belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd
och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättshavare, hyresgäster
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Byggherren erhållit slutbesked för byggnationen,
dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.
9 SCHAKT OCH FYLLNING
Kommunen tar bort matjord inom Fastigheterna. Kommunen lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar markytan där schaktning erfordras.
Grovplanering görs till nivåer i lokalgators projekterade färdiga gatunivå. Kommunen ska tillse att arbetet med
grovplanering utförs enligt Anläggnings-AMA och de geotekniska rekommendationer som tas fram av
kommunens konsult samt följs upp av sakkunnig geotekniker. Dokumentation över utfört arbete ska överlämnas
till Byggherren när arbetet är avslutat.
10 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar allmänna anläggningar om inte annat framgår av detta avtal.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt VA Syds gällande taxa och bekostas av Byggherren.
VA Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Byggherren i ett senare skede vilja förändra läget på
förbindelsepunkter står Byggherren för de merkostnader som detta innebär för kommunen och VA Syd.
Byggherren förbinder sig att ansluta till Kommunens (Renhållningsverket) system för sopsug och erlägga
anslutningsavgift tiotusen (10 000) kronor per lägenhet, exkl. moms, för detta enligt Kommunens
(Renhållningsverket) gällande taxa.
Byggherren förbinder sig att via gemensamhetsanläggning utan ersättning tillhandahålla mark för 4 stycken
sopsugsnedkast samt medge servitut för sopsugsledning.
Byggherren skall erlägga sedvanliga anslutningsavgifter till respektive övriga ledningsägare.
11 BEBYGGELSE
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan.
Byggherren åtar sig att projektera och bygga i enlighet med det efter tävlingsförslaget ifyllda Hållbarhets-PM, se
bilaga 2, samt att delta i en dialog med Kommunen (Brunnshögsprojektet) kring övriga hållbarhetsåtgärder i
Brunnshög.
I tävlingen föreslagen arkitekt får inte bytas ut mot annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings
skriftliga medgivande.
Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär
bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av anläggandet och driften av
anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga
förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och
anslutande fastigheter.
Byggherren ska erbjuda Kommunen (Serviceförvaltningen) att hyra minst 25 % av de bostäder som tillkommer
på Fastigheten. Erbjudandet kan ersättas med lägenheter inom annat bestånd. Erbjudandet ska ske innan
lägenheterna bjuds ut och på samma villkor som på den öppna marknaden.
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12 PARKERING
Detaljplanen anvisar lägen för gemensamma parkeringsanläggningar. Byggherren är i inbjudan till
markanvisningstävling informerad om det erbjudande som Kommunens P-bolag lämnat gällande uppförande och
drift av dessa anläggningar.
13 ETABLERINGSYTOR
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten skall ske i enlighet med upprättade tidplaner
efter samråd med Kommunen (Mark- och Exploateringskontoret). Byggherren svarar för byggsamordning med
övriga byggherrar i området.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten, för upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för
annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, skall träffas särskilt.
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som skadas i samband med
Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet
ska ske i samförstånd med Kommunen (Mark-och Exploateringskontoret).
14 GATUKOSTNAD
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till
Fastigheten anses ha erlagt på Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för i detaljplan enligt punkt 2
ovan redovisade gator och allmän plats.
15 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande.
Fastigheten får inte säljas innan Byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal utan kommunen genom
dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande. Byggherren äger dock rätt att överlåta rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta avtal till annat helägt bolag inom Byggherrens koncern.
16 AVGIFTER OCH KOSTNADER
Byggherren skall stå för del av kostnader som har samband med framtagande av Detaljplanen. Kostnader härför
tas ut i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa i samband med bygganmälan.
Kostnader/intäkter efter tillträdesdagen enligt punkt 5 belastar byggherren.
17 VILLKOR
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
Lund
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Hållbarhets-PM Brunnhög

Bild av Atkins

mål och syfte
lunds kommun har höga ambitioner med Brunnshög. Den nya stadsdelen ska bli en världsledande innovations- och livsmiljö för boende,
besökande och verksamma i stadsdelen. För att uppnå detta måste alla
parter ha en samlad målbild och gå åt samma håll. Detta dokument är
ett verktyg för att nå målen och innehåller en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartners
gör för att förverkliga dessa. Dokumentet ger också exempel på vad
byggherren kan göra för att uppnå hållbarhetsmålen. Vilka aktiviteter
som byggherren väljer att bidra med presenteras av byggherren genom
ett Åtgärdsprogram i tabellformat. Åtgärdsprogrammet upprättas för
varje enskilt projekt och stäms av kontinuerligt med kommunen för att
hålla ambitionerna levande.

BRUnnshÖG
Om 30 till 40 år kommer uppemot 40 000
människor att bo eller arbeta i blandstaden Brunnshög. Området kommer att
präglas av en stimulerande stadsmiljö,
hög livskvalitet, väl utbyggd service,
framåtsyftande hållbarhetslösningar och
intressanta innovationer.

Denna Hållbarhets-PM gäller under hela utbyggnadstiden för Brunnshög men är också ett levande dokument som kommer att kunna utvecklas och fördjupas varefter projektet med utvecklingen av Brunnshög går
framåt.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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STADSLIV

BALANSERA DEN GODA JORDEN

MAXIMERA STADSLIVET & SINNESINTRYCKEN

Bild av Testbed Studio

BRUnnshÖGs hållBaRhetsmål
hållbarhetsmålen för Brunnshög beslutades av Lunds politiker i juni
2012 och utgår från principerna:

• Minimera klimatpåverkan
• Balansera den goda jorden
• Maximera stadslivet och sinnesintrycken
Dessa principer sätter riktningen för utvecklingen av Brunnshög, och
denna Hållbarhets-PM belyser hur målen kan omsättas till verkliga
lösningar.
I bilden till vänster illustreras principerna för Brunnshög och vad de står
för i praktiken

Hållbarhets-PM Brunnhög
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tReDJeDelsmålet

GÅNG&CYKEL

KOLLEKTIVTRAFIK

8

Hållbarhets-PM Brunnhög

Det övergripande trafikmålet för Brunnshög
är att minst en tredjedel av resorna till och
från stadsdelen ska utgöras av gång- och
cykelresor och minst en tredjedel av resorna med kollektivtrafik. Högst en tredjedel
ska utgöras av bilresor. Tredjedelsmålet är
en essentiell byggsten i den hållbara stadsdelen. Målet är mycket ambitiöst och kräver
god planering och samarbete mellan alla
aktörer i Brunnshög.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners1 gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
görs var tredje
transport med
bil, resterande
transporter
görs med
kollektivtrafik, gång eller
cykel

• Erbjuder förstklassig kollektivtrafik med både spårväg och buss
inom gångavstånd.

• Utforma kvartersmarken för
att bidra till att skapa trygghet och upplevelserikedom
för gående.

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.
• Lokaliserar bilparkering i direkt
anslutning till det övergripande
gatunätet för att främja en bilfri
inre kärna.
• Skapar bra cykelstråk till centrala
Lund samt till de större arbetsplatserna i staden.

• Erbjud attraktivt alternativ till
cykelparkering på gården,
exempelvis cykelförråd
i markplan eller i direkt
anslutning till entré.
• Främja och uppmuntra
användning av bilpool.
• Bygga ”bilfritt boende” (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

• Erbjuder samlade bilparkeringslösningar för ökat samutnyttjande
och konkurrensfördelar för övriga
färdmedel.
Boende och
arbetande i
Brunnshög
har tillgång till
elbilspool

1

• LKP planerar för elladdningsstolpar i nya P-hus i dialog med aktör
för bilpooler.
• Kraftringen erbjuder laddlösningar för privat-, arbetsplats-, och
destinationslösningar.

Kraftringen, VA Syd och Renhållningsverket i Lund.

• Erbjuda och uppmuntra
användning av bilpool (se
Parkeringsnorm för cykel
och bil i Lunds kommun).

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Ansluta sig till bilpool antingen
genom att fastighetsägaren
tecknar avtal med bilpoolsföretag
eller genom att fastighetsägaren
erbjuder medlemsskap i
densamma till boende under viss
tid.
Arbeta mot att utforma del av
projektet mot bilfritt boende för att
miminera bilanvändande.
Cykelpool skapas antingen
genom inköp av ett par cyklar som
sedan tex. kan läggas upp i ett
bokningssystem eller genom
gemensamt inköp för kvarteret
tillsammans med övriga
fastighetsägare för samnyttjande
och för att kunna ha en större
cykelpark.
Vi har som målsättning att tex
kunna ha en app som visar bästa
färdsätt, spårvagn, lediga cykeloch bilpoolsfordon så att boende
enklare kan välja bort egen bil.
Arbeta aktivt för att bilpoolen skall
erbjuda elbilar
Arbeta aktivt innebär att vi kommer
försöka få bilpoolen att erbjuda
elbilar om det inte finns i
dagsläget. För att erbjuda detta
alternativ kommer vi söka efter fler
än en aktör för att kunna få någon
som kan erbjuda elbilar.

Hållbarhets-PM Brunnhög

9

RestvÄRme
REKREATIVT

Tja!

NÄRHET

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

10 Hållbarhets-PM Brunnhög

Restvärme är värme från industriella processer som kan tas tillvara på
olika sätt. Istället för att kylas bort kan
restvärmen till exempel tas om hand i ett
fjärrvärmenät, värma offentliga platser
på vintern så som cykelvägar, bänkar,
busskurer och torg. Restvärme kan även
användas i olika sorters matproduktion
(grönsaks- och fiskodling), genom bland
annat hydroponiska och akvaponiska
processer.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshögs
kvarter finns
gott om lättillgängliga,
skyddade och
säkrade cykelparkeringsplatser

• Erbjuder plats för cykel vid kollektivtrafikpunkter.

• Ordna parkering för olika
cykeltyper och för olika
behov.

I Brunnshög
tas återvunnen värme från
ESS och MAX
IV tillvara i
byggnader

• Kraftringen erbjuder låg- såväl
som normaltempererad fjärrvärme till byggherrar. Ledningar
är förberedda i området (klart
augusti-16).
• Kraftringen planerar för världens
största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög.

• Använda lågtempererad
fjärrvärme för att hålla entréer och gångbanor is- och
snöfria, samt för uppvärmning av välisolerade hus
med passivhusstandard.

Byggnaderna i
Brunnshög har
egen solelsproduktion

• Kraftringen erbjuder solcellspaket,
batteriladdning och optimering av
laddning av elfordon.

• Utforma alla byggnader för
god potential till solelsproduktion.

• Kommunen och Kraftringen erbjuder
simulering av solelspotential för nya
byggnader genom samarbete med
forskare på LTH.

• Installera solcellsanläggningar som är väl integrerade i byggnadens och
områdets arkitektur.

• Kraftringen förbereder och utvecklar
möjligheterna för implementering av
smarta nät i Brunnshög.

• Ta hjälp av det stöd som
kommunen och Kraftringen
erbjuder för att studera
solpotentialen i planerad
bebyggelse genom Jouri
Kanters forskare på LTH.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Cykelparkering anordnas i enlighet
med arkitektens utformning där
platser för olika typer av cyklar
främst i markplan skapas.

• Låta cykeln få en framträdande plats och med fysiska
åtgärder uppmuntra till
cykelanvändande
• Använda fjärrvärme till
uppvärmning av byggnader.

Ansluta fastigheterna till
fjärrvärmenätet.

Solceller kommer att installeras.
Vi har även samarbete med LTH,
Maria Wall och Juri Kanter och har
etablerat kontakt med Kraftringen.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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smaRta nÄt

Tja!

ENERGIEFFEKTIVT

Minimera klimatpåverkan

ÅTERVINNING

12 Hållbarhets-PM Brunnhög

Smarta nät avser ett intelligent el-nätverk
som är kopplat till utbud och efterfrågan
av el på ett hållbart och kostnadseffektivt
sätt. Smarta nät är mer än elnätet och
avser exempelvis, elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier och elanvändande utrustningar i de elektriska
energisystemen. Smarta nät möjliggör till
exempel att elanvändningen automatiskt
anpassas efter elpriser, produktionskälla
mm.

minimeRa klimatpåveRkan
Brunnshögs
hållbarhetsmål

forts.

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra
• Kontakta Kraftringen tidigt
i planprocessen för förfrågningsunderlag gällande
förberedelse av fastighetens
styr- och övervakningssystem för anslutning till smarta
nät.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformas och indentifieras
under projekteringen.

• Identifiera tillsammans med
Kraftringen vilka installationer (värmesystem, kylmaskiner, ventilationssystem
eller annat) som är lämpliga
för anslutning till smarta nät,
med möjlighet för export
av överskottsenergi till el-,
fjärrvärmenäten.
Byggnaderna
i Brunnshög
har en minimal
primärenergianvändning

• Utforma byggnaden för låg
energianvändning, låga
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och
kylanvändning och effektiv
elanvändning.

Byggnaden kommer att i så hög
grad som möjligt utformas
energieffektivt.
I dagsläget går det dock inte att
fastställa exakt vilka energiåtgärder
det kommer bli. Utformningen
kommer ske mot bakgrund av ert
exempel, utformning för låg
energianvändning, låga
värmeförluster etc. Miljöbyggnad
Silver är idag målet.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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ekosystemtJÄnsteR

Balansera den goda jorden

Ekosystemtjänster är alla de tjänster från
naturens ekosystem vilka vi människor drar
nytta av. Det kan vara allt ifrån ett bi som
pollinerar blommor så att vi får frukt, till träd
som skänker skugga eller blir ett hem för
fåglar och djur.

LOKALODLAT

BIOTOP

EKOLOGISKT

14 Hållbarhets-PM Brunnhög

I Brunnshög syns ekosystemtjänster bland
annat i öppen dagvattenhantering, stadsodling på tak, väggar och balkonger, biodling,
grönska i stadrummen med många träd i det
offentliga. Träd har många klimatreglerande
egenskaper så som vindskydd, solskydd,
temperatureglerande och luftrenande för att
nämna några.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

I Brunnshög
finns gott om
möjlighet till
egen odling på
gårdar, tak och
balkonger

• Utformar det offentliga rummet
för att skapa förutsättningar för
odling i parker med odlingsbara
ytor, genom t ex stadsodlingsprojektet Odla i Lund på Brunnshög
(1 ha).

• Skapa förutsättningar för
odling på gård och balkonger.

På Brunnshögs gårdar
minimeras de
hårdgjorda
ytorna vilket
ger plats till
växtlighet

• Erbjuder bilparkering i gemensamma P-hus samt utformar
sopsugslösning vilket frigör ytor
för att skapa gröna gårdar.

• Minimiera de hårdgjorda
ytorna och fördröj dagvattnet.
• Använda dagvatten för
bevattning av växtlighet på
gården.
• Bidra till stor andel grönska
på Brunnshög genom att
plantera växtlighet på gårdar,
väggar och tak.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Förutsättningar för gemensam
odling av tex örter på gård skapas.
Avsikten är att kunna integrera
hydro- och/eller akvaponik.
Undersökande arbete av detta har
påbörjats och kontakt med
Hemmaodlat och Stadsjord har
tagits.
Fördröjning av dagvatten kommer
ske på egen fastighet genom b.la.
öppna dagvattenlösningar som
också bidrar till en god gårdsmiljö
och ger ett intressant intryck. Om
VA-Syd har begränsning i antal l/s
som får släppas, kan det behövs
andra lösningar än enbart
fördröjning inom den egna
fastigheten därav kommentaren
om att slutlig fördröjningslösning
inom egen fastighet utformas och
identifieras under projekteringen.

• Arbeta för bilparkering i
gemensamma anläggningar.
I Brunnshög
används och
synliggörs
ekosystemtjänster

• På Brunnshög stimuleras en
rik flora och fauna genom att
kvartersgrönskan kopplas till
parker, grönstråk och trädalléer.
• Öppet dagvatten, biologisk
mångfald, val av växter som är
ätliga för djur/människor och
många träd är exempel på åtgärder.

• Öka matproduktionen/
självförsörjande-graden
inom kvarteret och välj
gärna ätliga växter såsom
kryddor och fruktträd.

Arbete med att skapa hydroponiskt
system samt att odla och ta tillvara
på energi och dagvatten.
Miljön utformas med det gröna i
åtanke och planering med tex
kryddor, örter etc.

• Välj nektarbärande/blommande växter som ökar pollinering.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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VÄDER&VIND

DaGvatten
Visionen är att i så stor utsträckning som
möjligt arbeta med öppna
dagvattenanläggningar som är väl integrerade
i stadsmiljön. Dagvattenstrategin för Brunnshög består av fyra delmål:
LOKALODLAT

BIOTOP

16 Hållbarhets-PM Brunnhög

• minimera översvämningsrisken för
nedströms recipienter
• minimera risken för översvämningar på
fastigheter inom området
• dagvattnet som lämnar området ska hålla
minst samma kvalitet som det höll innan
området exploaterades
• dagvattnet och dess anläggningar utformas så att de blir en tillgång vid både regn
och uppehållsväder

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Använd rikligt med växtlighet i bebyggelsen i syfte att
mildra värmeböljor, minska
översvämningsrisker, skapa
trivsel och välmående
samt gynna den biologiska
mångfalden.

forts.

I Brunnshög
tas dagvatten
om hand på
kvartersmark
genom lokal
fördröjning

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Bygger dagvattendammar med
lösningar för att minska recipientpåverkan, minimera översvämningsrisker, och för att lindra
effekterna av värmeböljor.
• Säkerställer att dagvattenbrunnar
är kopplade till planteringar enligt
Gestaltnings-PM.

• Anlägg gröna och blå strukturer på kvartersmark för
hantering av dagvatten.
• Utnyttja dagvattnet till att
skapa vackra detaljer i
omgivningarna
• Använd växtlighet till att
buffra och rena dagvattnet.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Här kan lösningar skapas med tex
vass, gräs eller annan växtlighet
som skapar både trevliga gröna
inslag och bidrar till fördröjande av
dagvatten. Ex. Västra Hamnen?

Se tidigare planering av
dagvattenhantering.
Utformning skulle även kunna ske
för att skapa spännande tillfälliga
aktivitetsinslag. Utofrmning av
detta sker löpande genom
program- och
systemhandlingsskedet.

• Skapa regntunnor och
dagvattendammar.
• Anlägg gröna tak.
I Brunnshög
främjas ett balanserat materialkretslopp

• Sopsug finns installerat för hela
området på alla gårdar.
• Erbjuder fastighetsnära insamling
av material från förpackningsoch tidningsinsamlingen, farligt
avfall samt förbereder för nya
fraktioner som t ex textilier.

• Välj byggnadsmaterial med
hänsyn till livscykelperspektiv för att uppnå minimalt
användande av miljö- och
hälsofarliga ämnen.

Entreprenören hänvisas till att i så
stor utsträckning som möjligt
använda exempelvis material med
mindre klimatpåverkan. transporter
etc kan även inverka på val av
produktionssätt för att bidra till
minskade miljöavtryck.

fortsättning i näsa tabell
Hållbarhets-PM Brunnhög
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YTEFFEKTIVT

åteRBRUk

Balansera den goda jorden
LOKALODLAT

BIOTOP
ÅTERVINNING
RESURSHUSHÅLLNING

18 Hållbarhets-PM Brunnhög

Återvinning är bra, men att ge boende
i Brunnshög möjligheten att själva laga
och reparera istället för att slänga, är
ännu bättre. En återbrukslokal kan
fungera både som en verkstad, butik och
café. Återbrukslokaler i olika skalor blir
betydande mötesplatser för de boende
i Brunnshög liksom viktig kommunikationskanaler om hållbar konsumtion och
livstil.

BalanseRa Den GoDa JoRDen
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

• Utforma och placera
uppsamlingsplatser för
avfall på ett attraktivt sätt.
Genom att t ex bygga tak
över sopsugen blir den
enklare och trevligare att
använda. Ett annat alternativ kan vara att bygga in
den.

forts.

Minst 50 % av
matavfallet ska
återvinnas

Exempel på vad
byggherren kan göra

• Integrerar platser/lokaler för
återbruk i boendemiljöer.

• Planera och samarbeta med
Lunds Renhållningsverk för
effektiv hämtning av avfall
med ett minimum av buller
och transporter.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformning sker i samråd med VASyd, Lunds Renhållning och Sweco
Architects.
Sopsugen och dess utformning kan
ske genom samarbete mellan
byggherrarna.

Utformning sker i samråd med
Sweco Architects.
Vi kommer att utrusta köken med
möjligheter för källsortering genom
att ha olika kärl under vask.

• Skapa plats och möjligheter
i bostaden för effektiv sortering av sopor.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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sinnesintRyck i staDen
I Brunnshög ska man känna sig välkomnad och uppleva att miljön svarar mot ens
behov av ytor för möten, lek, aktivitet och
stillhet. Områdets utformning gör det enkelt
att mötas, oavsett ålder eller eventuella
funktionshinder. Det kan generera trygghet
och trivsel men också kreativitet och innovation.

SINNESINTRYCK

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck

20 Hållbarhets-PM Brunnhög

KVALITET

I den nya stadsdelen ska det finnas gott om
sinnesintrycken genom att offentliga rum,
bebyggelse och innergårdar håller hög kvalitet och erbjuder stor variation. Här finns olika
upplåtelseformer och hustyper. Här arbetar
man omsorgsfullt med olika material, färger
och detaljering, med vatten och grönska.
Gårdar och torg har framtagna strategier för
att skapa ljud, tystnad, doft, smak och andra
sinnesintryck som gör miljön intressant och
mångsidig under hela dygnet och året.

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög ska
vara en upplevelserik plats

• Det offentliga rummet byggs
efter det vinnande förslaget i en
arkitekttävling som maximerar
grönska och upplevelserikedom.

• Följa gestaltnings-PM:et.

• Har tagit fram ett gestaltnings-PM
och en mall för upplevelseanalys.

• Göra en upplevelseanalys
av sin kvartersmark (använd
kommunens mall).

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Utformning kommer ske mot
bakgrund av kvalitetsriktlinjerna för
Centrala Brunnshög förutsatt att
det går att uppfylla. I dagsläget
finns ju inte dokumentet så
utformningen sker löpande under
projekteringen.

• För varje etapp i utvecklingen
av Brunnshög görs en upplevelseanalys där mötesplatser,
funktionsblandning, och önskade
sinnesintryck utreds. Upplevelseanalysen är sedan vägledande
i arbetet för utformningen av
allmän platsmark.
Utveckla
incitament
för och skapa
förutsättningar
till en hållbar
livsstil

• Bjuder in till medborgarforum.

Boende och
verksamma i
samt besökare
till Brunnshög ska
göras delaktiga i områdets
hållbarhetslösningar

• Gör regelbundna informationsutskick till boende och företag för
att inspirera och informera om en
hållbar livsstil.

• Planerar plats för återbruk/bytesekonomi

• Skapa platser/lokaler för
återbruk/bytesekonomi i
boendemiljöer. Titta gärna
på LKFs återbygg-depå i
Linero!

• Beskriver hållbarhetslösningar och användning av
dessa i bopärm eller liknande, för att optimera hållbarhetsprestandan.

Målsättningen är att skapa ett
utrymme och en digital plattform
där återbruk och byten kan ske.
Idealt vore om denna är öppen för
kvarteret för att fö större
genomslagskraft.
Ge tydliga instruktioner i
boendepärmar om
hållbarhetslösningarna som finns
och hur de används.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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cykel- och pRomenaDstaD
I Brunnshög skall det vara roligt att vistas,
promenera och cykla. Människans rörelse
utgör grunden - inte bilens storlek och hastighet. Den promenadvänliga staden är logisk
med korta avstånd, jämna underlag och hög
tillgänglighet, men framför allt bjuder den på
upplevelser.
En god miljö för gående är platser där
människor gärna saktar ner farten, kanske till
och med stannar till för att interragera eller
tydligare se saker som fångat deras intresse
i omgivningen. Att skapa en attraktivt stad
med många sinnesupplevelser som främjar
cykel och gångtrafik är lika förtjänstfullt ur
ekologiskt, ekonomiskt såväl som ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

VÄDER&VIND
SOL&SKUGGA

MATERIALITET

VARIATION

STADSLIV

Maximera sinnesintryck
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KVALITET

MILJÖANPASSAT

maximeRa staDslivet och sinnesintRycken
Brunnshögs
hållbarhetsmål

Vad Lunds kommun och
samarbetspartners gör

Exempel på vad
byggherren kan göra

Brunnshög är
en promenadstad, där bilen
har en underordnad ställning till förmån
för fotgängare,
lek och annat
stadsliv

• Utformar en stor del av lokalgatunätet som lågfartsområden vilka
sätter fotgängare och cyklister i
främsta rummet.

• Skapa en detaljrik miljö med
mycket att vila ögonen på
för ökad kvalitet för gående.

• Anlägger allmän platsmark som
ger många sinnesintryck så det
blir lustfyllt att gå där.
• Skapar rena allmänna miljöer
med självtömmande papperskorgar kopplade till underjordiska
containrar för glas och metall, vid
hållplatser och parker.
• Säkrar trygga miljöer, bland annat
genom vacker och energisnål
belysning.

planeRinG
Vad byggherren ska bidra med

ResUltat
Vad byggherren har uppnått

Skapa en trygg miljö
Aktivierng av ytor kan bli aktuell på
platser där det är lämpligt.

• Skapa en trygg och tillgänglig miljö med många entréer
och kontakt mellan inne och
ute.
• Arbeta med att belysning
av byggnader och gårdar
är behaglig och ger full
överblick även när det är
mörkt.

Lyfta fram och
synliggöra
innovativa
lösningar

• Uppmuntrar till att använda
området som testbädd för nya
idéer, t ex genom Future by Lund,
en plattform för innovationsföretag och byggherrar.

• Samarbeta med innovativa
företag, med ett stort inflöde
av forskningsrön som här
kan testas och omsättas i
praktiken.

Samarbete med Sony kring nya
sytem och lösningar sker löpande.

I Brunnshög
får innovatörer
möjlighet att
testa sina idéer,
på så vis skapas
ett demonstrationsområde
som utvecklas
och inspirerar
till nya innovationer.

• Kommunen arbetar med samverkan kring socialt arbetsintegrerande företag, vilken byggherren
kan använda för att hitta samarbeten med kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa för
att erbjuda praktikplatser m m.

• Använd Lunds kommuns
Vinnova-finansierade
innovationsplattform ’Future
by Lund’ som är öppen för
byggherrar.

Använda innovationsplattformen
Future by Lund.

Förhoppningsvis kan husen
användas som testbas för olika

• Ställ sociala krav i upphandlingar av fastighetsskötsel
och byggnation.

Hållbarhets-PM Brunnhög
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meR infoRmation
Detta hållbarhets-PM bygger på beslut inom Lunds kommun.
Som stöd för byggherren erbjuder kommunen följande:
• Rådgivning (arkitektonisk utformning, landskapsutformning,
hållbarhetsfrågor, trafik, tillgänglighet och innovationer)
• Goda exempel och nyheter om utvecklingen av Brunnshög (se
www.lund.se/brunnshog)
Mer information finns i följande publikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål- och vision för Brunnshög
Brunnshögskontraktet 2013
Detaljplanen för södra Brunnshög
Digital Prospekt Markanvisning Södra Brunnshög, 2016-03-03
Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög, 2012-11
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun
Gestaltnings-PM, Södra Brunnshög
Upplevelseanalys

Som stöd i ditt arbete som byggherre hittar du mer och uppdaterad
information om arbetet kopplat till utvecklingen av Brunnshög på Lunds
kommuns webbplats, www.lund.se/brunnshog.
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meDveRkanDe och kontakt

ÖvRiGa
Richard Bengtsson, Kraftringen

Brunnhögs Hållbarhets-PM har tagits fram av Lunds kommun. Följande tjänstemän har medverkat vid framtagandet:
Anna Andersson, Stadsbyggnadskontoret (trafik- och mobilitetsfrågor)
Jon Andersson, Kommunkontoret (miljöstrategiska frågor)
Eva Dalman, Kommunkontoret (projektledning)

Sara Kralmark, Kraftringen
Peter Rodenstam, Kraftringen
Erik Rånlund, Lunds renhållningsverk
WSP har varit medverkande i sammanställningen av Brunnshögs
Hållbarhets-PM. Ansvariga på WSP har varit Thea Ohlander Arfwidsson och Carl Höjman.

Susanna Hansson, Kommunkontoret (koordinering)
Pia Laike, Stadsbyggnadskontoret (arkitekturfrågor)

Layout och bildtexter: Malin Söderström, Lunds kommun

Nina Lindegaard, Tekniska Förvaltningen (landskapsfrågor)

Omslagsbild: Orginalbild Anna Klara Lundberg 2010, reviderad
version gjord av Malin Söderström 2016

Markus Paulsson, Kommunkontoret (vattenfrågor)
Helen Wiklund, Stadsbyggnadskontoret (bygg- och hållbarhetsfrågor)

kontaktuppgifter
Eva Dalman
+46 (0)46 35 58 39
eva.dalman@lund.se
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 192

Försäljning av del fastigheten Östra Torn
27:2 till Midroc Property Development AB
(Byggrätt E)

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Efter Tekniska nämndens beslut, den 23 augusti 2017, erhöll Midroc
Property Development AB markanvisning för del av fastigheten
Östra Torn 27:2 efter genomförd anbudstävling i centrala
Brunnshög. Försäljningsavtal har nu upprättats med Midroc
Property Development AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
Midroc Property Development AB planerar att uppföra bostadsrätter
på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 10 625 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018.
Arrende och köpeavtal.
Tekniska nämndens beslut, daterat 23 augusti 2017, § 138 angående
markanvisning.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc Property Development
AB för en köpeskilling om 10 625 000 kronor och i övrigt vad
som framgår av avtalsförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Bostadsenheten, Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringskontoret

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Tekniska nämnden

Börje Fennhagen
0729-91 52 90
borje.fennhagen@lund.se

Försäljning av del fastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc
Property Development AB
Sammanfattning
Enligt Tekniska nämndens (2017-08-23) beslut erhöll Midroc Property
Development AB markanvisning för del av fastigheten Östra Torn 27:2
efter genomförd anbudstävling i centrala Brunnshög. Försäljningsavtal
har nu upprättats med Midroc Property Development AB som anger
villkoren för att förvärva fastigheten.
Midroc Property Development AB planerar att uppföra bostadsrätter på
fastigheten. Köpeskillingen är satt till 10 625 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2018
Arrende och köpeavtal
Protokoll för Tekniska nämndens möte 2017-08-23, § 138 angående
markanvisning (bifogas inte)
Barnets bästa
Stadsutveckling i syfte att skapa fler bostäder får anses ha positiv effekt
för barn och unga. Fler bostäder med närhet till skola, förskola och park
kan innebära att fler barn får möjlighet att växa upp i en trygg miljö.
I detaljplanearbetet tas hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.
Ärendet
Bakgrund
I nordöstra Lund ligger området Brunnshög, en ny stadsdel som fullt
utbyggt planeras att hysa ca 40 000 arbetande och boende. Ny spårväg
byggs med dragning rakt igenom planerad nybyggnation och knyter ihop
området inklusive forskningsanläggningar ESS och MAX IV med Lunds
centrum.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

I centrala Brunnshög har två detaljplaner nu vunnit laga kraft.
Sammanlagt innehåller dessa planer omkring 900 bostäder. Målet är att
400 lägenheter per år ska kunna påbörjas i Brunnshög. Detta är den
första markanvisningen i centrala Brunnshög. Ytterligare byggrätter
släpps sedan i ett nästa steg längre fram under 2018.

Kommunen har enligt Tekniska nämndens beslut (2017-08-23), efter
avslutad anbudstävling av fem byggrätter i centrala Brunnshög, anvisat
ett område del av fastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc Property
Development AB.
För att säkerställa att byggherren i största möjliga mån följer sitt
inlämnade tävlingsförslag har ”Hållbarhets-PM Brunnshög” med
åtgärdsförslag fyllts i av byggherren och bilagts till köpeavtalet, se Bilaga
2 under kolumnen ”vad byggherren ska bidra med”.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Del av fastigheten Östra Torn 27:2 i centrala Brunnshög.
Midroc Property Development AB kommer att uppföra
bostadsrättslägenheter. Byggrätten uppskattas innehålla ca 2 500 kvm
BTA vilket motsvarar ca 25-35 lägenheter. Byggstart är planerad för
2019-10-01.
Entreprenad för byggator och övrig infrastruktur kommer att handlas
upp hösten 2018 och ska vara färdigställd så att Midroc Property
Development AB kan påbörja husbyggnation enligt planerad byggstart
ovan.
Försäljningsavtalet
Midroc Property Development AB har för avsikt att uppföra bostadshus
med upplåtelseformen bostadsrätt. Köpeskillingen är satt till 10 625 000
kronor enligt fast pris i anbudstävlingen för denna byggrätt.
Försäljningsavtalet föranleds av ett ettårigt arrendeavtal. Inom det året
ska byggnadsarbetena påbörjats och fortskridit så långt att
bottenplattorna eller motsvarande har färdigställts eller Midroc
Property Development AB på annat sätt kan påvisa att byggnation har
påbörjats för att få rätt att förvärva arrendestället tillika del av
fastigheten Östra Torn 27:2. Arrendeavtalet träder i kraft 2019-10-01.

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-06-27

TN 2017/0140

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc Property Development AB
för en köpeskilling om 10 625 000 kronor och i övrigt vad som
framgår av avtalsförslaget.

Håkan Lockby
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögsprojektet
Bostadsenheten, Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendeställe m.m.

§ 1.
Upplåtare:
Arrendator:

Arrendeställe:
Ändamål

Lunds kommun genom dess tekniska nämnd
Midroc Property Development AB, org. nummer: 5563194249, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö

Del av fastigheten Östra Torn 27:2, se kartskiss bilaga 1.

§ 2.
Arrendatorn äger rätt att förvärva arrendestället om nedanstående villkor uppfyllts:
-

projekt som genomförs består av bostäder.

-

byggnadsarbetena har påbörjats och fortskridit så långt att bottenplattorna eller
motsvarande har färdigställts eller Byggherren på annat sätt kan påvisa att
byggnation har påbörjats.

Arrendestället utarrenderas i avvaktan på att arrendatorn uppfyllt ovan angivna villkor.

Arrendetid

§ 3.
Arrendestället upplåts med ett (1) år från den 1 oktober 2019. Är entreprenaden för
byggator i anslutning till byggrätten inte besiktigad och godkänd vid denna tidpunkt
skjuts startdatum för arrendet fram tills så har skett. Om särskilda skäl föreligger kan
arrendetiden förlängas i perioder om sex månader. Upplåtaren har tolkningsföreträde av
särskilda skäl.

Arrendeavgift

§ 4.
Arrendeavgiften 186 000 kr för arrendeperioden (1 år) beräknas enligt (Sveriges
kommuner och landstings internränta)*(köpeskillingen) och erläggs i förskott. Avgiften
debiteras för hela arrendetiden. Förvärvar arrendatorn arrendestället, återbetalas erlagd
arrendeavgift som belöper på tiden efter tillträdesdagen för förvärvet av fastigheten.

Upplåtelse m.m. i
andra hand

§ 5.
Utan upplåtarens skriftliga medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätten till
arrendestället eller del av detta.
Arrendatorn får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal
på annan.

Arrendeställets skick
m.m.

§ 6.
Arrendestället utarrenderas i befintligt skick såvida inte annat framgår av detta avtal.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därå finns i vårdat skick
bl.a. genom att tillse att dagvatten inte rinner från arrendestället vidare till annan
fastighet.
Arrendatorn ska, om upplåtaren anser det erforderligt, ombesörja och bekosta inhägnad
av arrendestället. Arrendatorn ska inhämta byggnadsnämndens godkännande, om sådant
erfordras.
Upphör detta avtal att gälla av annan anledning än att arrendatorn förvärvar
arrendestället, åligger det arrendatorn att innan avtalet löper ut återställa arrendestället i
det skick det hade vid arrendeperiodens början.

Gaturenhållning

§ 7.
Om renhållningsskyldighet beträffande arrendestället angränsande gångbana åvilar
upplåtaren ska skyldighet fullgöras av arrendatorn.

Miljöfarlig verksamhet

§ 8.
Arrendatorn svarar för de kostnader och åtgärder som för verksamhet bedriven under
arrendetiden av myndigheter påfordras enligt gällande miljölagstiftning.

Fastighetsskatt och
övriga kostnader

§ 9.
Arrendatorn ska erlägga fastighetsskatt som belöper på arrendestället.
Arrendatorn ska svara för avgifter och andra kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets utnyttjande.

Schaktmassor

§ 10.
Arrendatorn ansvarar gentemot upplåtaren för att schaktmassor som härrör arrendatorns
arbeten på arrendestället tas om hand alternativt transporteras bort.

Skadestånd

§ 11.
Arrendatorn ska ersätta all skada på person eller egendom, som genom arrendeställets
användning orsakas upplåtaren eller tredje man.

Avträdesersättning

§ 12.
Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning när arrendet upphör. Bestämmelserna i
11 kap 5-6a §§ Jordabalken är inte tillämpliga på detta avtal.

Inskrivningförbud

§ 13.
Detta avtal får inte inskrivas.

Hänvisning till
jordabalken

§ 14.
I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken stadgas om lägenhetsarrende.

Lund

/

/

Lunds kommun genom dess
tekniska nämnd

Midroc Property Development AB

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................

Kartbilaga 1

Del av fastigheten Östra Torn 27:2
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KÖPEKONTRAKT
1 PARTER
Säljare: Lunds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen
Köpare: Midroc Property Development AB, org. nummer: 556319-4249, Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö,
nedan kallad Byggherren
2 DETALJPLAN
Som grund för detta avtal gäller Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i
Lund, Lunds kommun – PÄ 08/2016
3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter till Byggherren del av fastigheten Lund Östra Torn 27:2, se kartbilaga 1, nedan kallad
Fastigheten.
På Fastigheten skall uppföras bostäder upplåtna med bostadsrätt enligt Detaljplan.
4 KÖPESKILLING OCH BETALNING
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till Tiomiljonersexhundratjugofemtusen (10 625 000) kronor. Ovan
nämnda köpeskilling skall på Tillträdesdagen betalas kontant till Kommunen.
Sedan hela köpeskillingen betalats ska Kommunen utfärda köpebrev.
5 TILLTRÄDE
Tillträde sker när köpeskilling erlagts enligt punkt 4 ovan.
6 LAGFARTS- OCH INSKRIVNINGSKOSTNADER
Lagfart sökes av Byggherren. Med överlåtelsen förenade lagfarts- och inskrivningskostnader ska betalas av
Byggherren.
7 GARANTIER
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några penninginteckningar. Kommunen
garanterar även att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av inskrivet eller oinskrivet servitut, nyttjanderätt
eller annan begränsad sakrätt.
8 MARKENS BESKAFFENHET
Det ankommer på Byggherren att bekosta geotekniska och övriga undersökningar som bedöms erforderliga.
Fastigheterna har varit föremål för arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har med utredningen som grund beslutat
att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga.
Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av Byggherrens nyttjande av området för påbörjande av byggnation och
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avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska Byggherren genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Byggherren ansvarar för upprättandet och inlämnandet av anmälan om avhjälpandeåtgärder till
tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts av kommunen, dock inte till högre sammantaget
belopp än köpeskillingen för området. Kommunen ersätter inga kostnader hänförliga till eventuella stillestånd
och inte heller ersättning till exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, bostadsrättshavare, hyresgäster
eller andra liknande kostnader för försenad byggnation/inflyttning.
Kommunens ansvar enligt denna punkt gäller längst till det att Byggherren erhållit slutbesked för byggnationen,
dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.

9 SCHAKT OCH FYLLNING
Kommunen tar bort matjord inom Fastigheterna. Kommunen lägger ut, packar och grovplanerar tjänliga
fyllnadsmassor där fyllning erfordras samt genomför schakt och grovplanerar markytan där schaktning erfordras.
Grovplanering görs till nivåer i lokalgators projekterade färdiga gatunivå. Kommunen ska tillse att arbetet med
grovplanering utförs enligt Anläggnings-AMA och de geotekniska rekommendationer som tas fram av
kommunens konsult samt följs upp av sakkunnig geotekniker. Dokumentation över utfört arbete ska överlämnas
till Byggherren när arbetet är avslutat.
10 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR
Kommunen och VA Syd anlägger och bekostar allmänna anläggningar om inte annat framgår av detta avtal.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp utgår enligt VA Syds gällande taxa och bekostas av Byggherren.
VA Syd anvisar förbindelsepunkter. Skulle Byggherren i ett senare skede vilja förändra läget på
förbindelsepunkter står Byggherren för de merkostnader som detta innebär för kommunen och VA Syd.
Byggherren förbinder sig att ansluta till Kommunens (Renhållningsverket) system för sopsug och erlägga
anslutningsavgift tiotusen (10 000) kronor per lägenhet, exkl. moms, för detta enligt Kommunens
(Renhållningsverket) gällande taxa.
Byggherren förbinder sig att via gemensamhetsanläggning utan ersättning tillhandahålla mark för 4 stycken
sopsugsnedkast samt medge servitut för sopsugsledning.
Byggherren skall erlägga sedvanliga anslutningsavgifter till respektive övriga ledningsägare.
11 BEBYGGELSE
Utbyggnaden ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen enligt punkt 2 ovan.
Byggherren åtar sig att projektera och bygga i enlighet med det efter tävlingsförslaget ifyllda Hållbarhets-PM, se
bilaga 2, samt att delta i en dialog med Kommunen (Brunnshögsprojektet) kring övriga hållbarhetsåtgärder i
Brunnshög.
I tävlingen föreslagen arkitekt får inte bytas ut mot annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings
skriftliga medgivande.
Byggherren är medveten om att Fastigheten kommer att bli ansluten till gemensamhetsanläggningar. Detta innebär
bland annat att Fastighetens ägare blir skyldig att bekosta sina andelar av anläggandet och driften av
anläggningarna. Byggherren förbinder sig att ansöka om och medverka till genomförandet av erforderliga
förrättningar enligt anläggningslagen för de anläggningar som kan befinnas nödvändiga för Fastigheten och
anslutande fastigheter.
12 PARKERING
Detaljplanen anvisar lägen för gemensamma parkeringsanläggningar. Byggherren är i inbjudan till
markanvisningstävling informerad om det erbjudande som Kommunens P-bolag lämnat gällande uppförande och
drift av dessa anläggningar.
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13 ETABLERINGSYTOR
Planering för etablering av exploateringsarbetena inom Fastigheten skall ske i enlighet med upprättade tidplaner
efter samråd med Kommunen (Mark- och Exploateringskontoret). Byggherren svarar för byggsamordning med
övriga byggherrar i området.
Avtal om tillfälliga etableringsytor utanför Fastigheten, för upplag, arbets- och redskapsbodar, men även för
annat behov i samband med byggnationen av Fastigheten, skall träffas särskilt.
Ytor på kringliggande fastigheter, på såväl kvartersmark som allmän platsmark, som skadas i samband med
Byggherrens byggnation, skall av Byggherren återställas i det skick de befann sig innan skadan. Återställandet
ska ske i samförstånd med Kommunen (Mark-och Exploateringskontoret).
14 GATUKOSTNAD
Har Byggherren till alla delar uppfyllt sina förpliktelser enligt detta avtal, ska Byggherren och framtida ägare till
Fastigheten anses ha erlagt på Fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad för i detaljplan enligt punkt 2
ovan redovisade gator och allmän plats.
15 ÖVERLÅTELSE AV DETTA AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan kommunen genom dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande.
Fastigheten får inte säljas innan Byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt detta avtal utan kommunen genom
dess tekniska förvaltnings skriftliga medgivande. Byggherren äger dock rätt att överlåta rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta avtal till annat helägt bolag inom Byggherrens koncern.
16 AVGIFTER OCH KOSTNADER
Byggherren skall stå för del av kostnader som har samband med framtagande av Detaljplanen. Kostnader härför
tas ut i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa i samband med bygganmälan.
Kostnader/intäkter efter tillträdesdagen enligt punkt 5 belastar byggherren.
17 VILLKOR
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.
Lund

/

/

Lunds kommun genom dess
Kommunstyrelse

Midroc Property Development AB

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Bevittnas:
.....................................................

.....................................................
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/ΧΖΚΟΓΤΧ ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜ ΘΕϑ ΥςΧΦΥΝΚΞ

∃ΧΝΧΠΥΓΤΧ ΦΓΠ ΙΘΦΧ ΛΘΤΦΓΠ

/ΚΠΚΟΓΤΧ ΜΝΚΟΧςΡµΞΓΤΜΧΠ
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∃ΚΝΦ ΧΞ #ςΜΚΠΥ

&ΓΠΠΧ ∗µΝΝ∆ΧΤϑΓςΥ 2/ ΙκΝΝΓΤ ΩΠΦΓΤ ϑΓΝΧ Ως∆[ΙΙΠΧΦΥςΚΦΓΠ Η{Τ ∃ΤΩΠΠΥ
ϑ{Ι ΟΓΠ κΤ ΘΕΜΥµ Γςς ΝΓΞΧΠΦΓ ΦΘΜΩΟΓΠς ΥΘΟ ΜΘΟΟΓΤ Χςς ΜΩΠΠΧ ΩςΞΓΕΜ
ΝΧΥ ΘΕϑ Η{ΤΦΛΩΡΧΥ ΞΧΤΓΗςΓΤ ΡΤΘΛΓΜςΓς ΟΓΦ ΩςΞΓΕΜΝΚΠΙΓΠ ΧΞ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΙµΤ
ΗΤΧΟµς

.ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ϑΧΤ ϑ{ΙΧ ΧΟ∆ΚςΚΘΠΓΤ ΟΓΦ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι &ΓΠ Π[Χ ΥςΧΦΥ
ΦΓΝΓΠ ΥΜΧ ∆ΝΚ ΓΠ ΞκΤΝΦΥΝΓΦΧΠΦΓ ΚΠΠΘΞΧςΚΘΠΥ ΘΕϑ ΝΚΞΥΟΚΝΛ{ Η{Τ ∆ΘΓΠΦΓ
∆ΓΥ{ΜΧΠΦΓ ΘΕϑ ΞΓΤΜΥΧΟΟΧ Κ ΥςΧΦΥΦΓΝΓΠ ({Τ Χςς ΩΡΡΠµ ΦΓςςΧ ΟµΥςΓ ΧΝΝΧ
ΡΧΤςΓΤ ϑΧ ΓΠ ΥΧΟΝΧΦ ΟµΝ∆ΚΝΦ ΘΕϑ Ιµ µς ΥΧΟΟΧ ϑµΝΝ &ΓςςΧ ΦΘΜΩΟΓΠς κΤ
Γςς ΞΓΤΜς[Ι Η{Τ Χςς Πµ ΟµΝΓΠ ΘΕϑ ΚΠΠΓϑµΝΝΓΤ ΓΠ ∆ΓΥΜΤΚΞΠΚΠΙ ΧΞ ∃ΤΩΠΠΥ
ϑ{ΙΥ ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ ΘΕϑ ΞΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΟΓΦ ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ
Ι{Τ Η{Τ Χςς Η{ΤΞΓΤΜΝΚΙΧ ΦΓΥΥΧ &ΘΜΩΟΓΠςΓς ΙΓΤ ΘΕΜΥµ ΓΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ Η{Τ Χςς ΩΡΡΠµ ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝΓΠ 8ΚΝΜΧ ΧΜςΚΞΚςΓςΓΤ
ΥΘΟ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΞκΝΛΓΤ Χςς ∆ΚΦΤΧ ΟΓΦ ΡΤΓΥΓΠςΓΤΧΥ ΧΞ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΙΓΠΘΟ
Γςς βςΙκΤΦΥΡΤΘΙΤΧΟ Κ ςΧ∆ΓΝΝΗΘΤΟΧς βςΙκΤΦΥΡΤΘΙΤΧΟΟΓς ΩΡΡΤκςςΧΥ Η{Τ
ΞΧΤΛΓ ΓΠΥΜΚΝς ΡΤΘΛΓΜς ΘΕϑ ΥςκΟΥ ΧΞ ΜΘΠςΚΠΩΓΤΝΚΙς ΟΓΦ ΜΘΟΟΩΠΓΠ Η{Τ Χςς
ϑµΝΝΧ ΧΟ∆ΚςΚΘΠΓΤΠΧ ΝΓΞΧΠΦΓ
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ΦΓΠ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι 1ΟΤµΦΓς ΜΘΟΟΓΤ Χςς
ΡΤκΙΝΧΥ ΧΞ ΓΠ ΥςΚΟΩΝΓΤΧΠΦΓ ΥςΧΦΥΟΚΝΛ{
ϑ{Ι ΝΚΞΥΜΞΧΝΚςΓς ΞκΝ Ως∆[ΙΙΦ ΥΓΤΞΚΕΓ
ΗΤΧΟµςΥ[ΗςΧΠΦΓ ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΝ{ΥΠΚΠΙΧΤ ΘΕϑ
ΚΠςΤΓΥΥΧΠςΧ ΚΠΠΘΞΧςΚΘΠΓΤ
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+ ∆ΚΝΦΓΠ ςΚΝΝ ΞκΠΥςΓΤ ΚΝΝΩΥςΤΓΤΧΥ ΡΤΚΠΕΚΡΓΤΠΧ Η{Τ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΘΕϑ ΞΧΦ ΦΓ ΥςµΤ
Η{Τ Κ ΡΤΧΜςΚΜΓΠ

&ΓΥΥΧ ΡΤΚΠΕΚΡΓΤ ΥκςςΓΤ ΤΚΜςΠΚΠΙΓΠ Η{Τ ΩςΞΓΕΜΝΚΠΙΓΠ ΧΞ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΘΕϑ
ΦΓΠΠΧ ∗µΝΝ∆ΧΤϑΓςΥ 2/ ∆ΓΝ[ΥΓΤ ϑΩΤ ΟµΝΓΠ ΜΧΠ ΘΟΥκςςΧΥ ςΚΝΝ ΞΓΤΜΝΚΙΧ
Ν{ΥΠΚΠΙΧΤ

‡ /ΚΠΚΟΓΤΧ ΜΝΚΟΧςΡµΞΓΤΜΧΠ
‡ ∃ΧΝΧΠΥΓΤΧ ΦΓΠ ΙΘΦΧ ΛΘΤΦΓΠ
‡ /ΧΖΚΟΓΤΧ ΥςΧΦΥΝΚΞΓς ΘΕϑ ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜΓΠ

∗µΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝΓΠ Η{Τ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ∆ΓΥΝΩςΧΦΓΥ ΧΞ .ΩΠΦΥ ΡΘΝΚςΚΜΓΤ Κ ΛΩΠΚ
ΘΕϑ ΩςΙµΤ ΗΤµΠ ΡΤΚΠΕΚΡΓΤΠΧ
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&Γς {ΞΓΤΙΤΚΡΧΠΦΓ ςΤΧΜΟµΝΓς Η{Τ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
κΤ Χςς ΟΚΠΥς ΓΠ ςΤΓΦΛΓΦΓΝ ΧΞ ΤΓΥΘΤΠΧ ςΚΝΝ ΘΕϑ
ΗΤµΠ ΥςΧΦΥΦΓΝΓΠ ΥΜΧ ΩςΙ{ΤΧΥ ΧΞ ΙµΠΙ ΘΕϑ
Ε[ΜΓΝΤΓΥΘΤ ΘΕϑ ΟΚΠΥς ΓΠ ςΤΓΦΛΓΦΓΝ ΧΞ ΤΓΥΘΤ
ΠΧ ΟΓΦ ΜΘΝΝΓΜςΚΞςΤΧΜ ∗{ΙΥς ΓΠ ςΤΓΦΛΓΦΓΝ
ΥΜΧ ΩςΙ{ΤΧΥ ΧΞ ∆ΚΝΤΓΥΘΤ 6ΤΓΦΛΓΦΓΝΥΟµΝΓς κΤ
ΓΠ ΓΥΥΓΠςΚΓΝΝ ∆[ΙΙΥςΓΠ Κ ΦΓΠ ϑµΝΝ∆ΧΤΧ ΥςΧΦΥ
ΦΓΝΓΠ /µΝΓς κΤ Ο[ΕΜΓς ΧΟ∆ΚςΚ{Υς ΘΕϑ ΜΤκΞΓΤ
ΙΘΦ ΡΝΧΠΓΤΚΠΙ ΘΕϑ ΥΧΟΧΤ∆ΓςΓ ΟΓΝΝΧΠ ΧΝΝΧ
ΧΜς{ΤΓΤ Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
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‡ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ ΝΧΦΦΝ{ΥΠΚΠΙ
ΧΤ Η{Τ ΡΤΚΞΧς ΧΤ∆ΓςΥΡΝΧςΥ ΘΕϑ
ΦΓΥςΚΠΧςΚΘΠΥΝ{ΥΠΚΠΙΧΤ

‡ .−2 ΡΝΧΠΓΤΧΤ Η{Τ ΓΝΝΧΦΦΠΚΠΙΥΥςΘΝ
ΡΧΤ Κ Π[Χ 2 ϑΩΥ Κ ΦΚΧΝΘΙ ΟΓΦ ΧΜς{Τ
Η{Τ ∆ΚΝΡΘΘΝΓΤ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΧ ΘΕϑ ΩΡΡΟΩΠςΤΧ
ΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ ΧΞ ∆ΚΝΡΘΘΝ ΥΓ
2ΧΤΜΓΤΚΠΙΥΠΘΤΟ Η{Τ Ε[ΜΓΝ
ΘΕϑ ∆ΚΝ Κ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ

‡ ∃[ΙΙΧ ≥∆ΚΝΗΤΚςς ∆ΘΓΠΦΓ≥ ΥΓ
2ΧΤΜΓΤΚΠΙΥΠΘΤΟ Η{Τ Ε[ΜΓΝ
ΘΕϑ ∆ΚΝ Κ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ

‡ 5ΜΧΡΧΤ ∆ΤΧ Ε[ΜΓΝΥςΤµΜ ςΚΝΝ ΕΓΠςΤΧΝΧ
.ΩΠΦ ΥΧΟς ςΚΝΝ ΦΓ Υς{ΤΤΓ ΧΤ∆ΓςΥ
ΡΝΧςΥΓΤΠΧ Κ ΥςΧΦΓΠ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΓΤ ΥΧΟΝΧΦΓ ∆ΚΝΡΧΤΜΓΤΚΠΙΥ
Ν{ΥΠΚΠΙΧΤ Η{Τ {ΜΧς ΥΧΟΩςΠ[ςςΛΧΠΦΓ
ΘΕϑ ΜΘΠΜΩΤΤΓΠΥΗ{ΤΦΓΝΧΤ Η{Τ {ΞΤΚΙΧ
ΗκΤΦΟΓΦΓΝ

‡ (ΤκΟΛΧ ΘΕϑ ΩΡΡΟΩΠςΤΧ
ΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ ΧΞ ∆ΚΝΡΘΘΝ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦ ΧςςΤΧΜςΚΞς ΧΝςΓΤΠΧςΚΞ ςΚΝΝ
Ε[ΜΓΝΡΧΤΜΓΤΚΠΙ Ρµ ΙµΤΦΓΠ
ΓΖΓΟΡΓΝΞΚΥ Ε[ΜΓΝΗ{ΤΤµΦ
Κ ΟΧΤΜΡΝΧΠ ΓΝΝΓΤ Κ ΦΚΤΓΜς
ΧΠΥΝΩςΠΚΠΙ ςΚΝΝ ΓΠςΤο

‡ 7ςΗΘΤΟΧ ΜΞΧΤςΓΤΥΟΧΤΜΓΠ Η{Τ
Χςς ∆ΚΦΤΧ ςΚΝΝ Χςς ΥΜΧΡΧ ςΤ[ΙΙ
ϑΓς ΘΕϑ ΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΤΚΜΓΦΘΟ
Η{Τ ΙµΓΠΦΓ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

‡ .ΘΜΧΝΚΥΓΤΧΤ ∆ΚΝΡΧΤΜΓΤΚΠΙ Κ ΦΚΤΓΜς
ΧΠΥΝΩςΠΚΠΙ ςΚΝΝ ΦΓς {ΞΓΤΙΤΚΡΧΠΦΓ
ΙΧςΩΠκςΓς Η{Τ Χςς ΗΤκΟΛΧ ΓΠ ∆ΚΝΗΤΚ
ΚΠΤΓ ΜκΤΠΧ

−ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ 8# 5[Φ ΘΕϑ 4ΓΠϑµΝΝΠΚΠΙΥΞΓΤΜΓς Κ .ΩΠΦ

∃ΘΓΠΦΓ ΘΕϑ
ΧΤ∆ΓςΧΠΦΓ Κ
∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ϑΧΤ ςΚΝΝΙµΠΙ ςΚΝΝ
ΓΝ∆ΚΝΥΡΘΘΝ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΓΤ Η{ΤΥςΜΝΧΥΥΚΙ ΜΘΝΝΓΜςΚΞςΤΧ
Μ ΟΓΦ ∆µΦΓ ΥΡµΤΞκΙ ΘΕϑ ∆ΩΥΥ
ΚΠΘΟ ΙµΠΙΧΞΥςµΠΦ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
Ι{ΤΥ ΞΧΤ ςΤΓΦΛΓ
ςΤΧΠΥΡΘΤς ΟΓΦ
∆ΚΝ ΤΓΥςΓΤΧΠΦΓ
ςΤΧΠΥΡΘΤςΓΤ
Ι{ΤΥ ΟΓΦ
ΜΘΝΝΓΜςΚΞςΤΧ
Μ ΙµΠΙ ΓΝΝΓΤ
Ε[ΜΓΝ

‡ 7ςΗΘΤΟΧΤ ΓΠ ΥςΘΤ ΦΓΝ ΧΞ ΝΘΜΧΝΙΧςΩ
ΠκςΓς ΥΘΟ ΝµΙΗΧΤςΥΘΟΤµΦΓΠ ΞΚΝΜΧ
ΥκςςΓΤ ΗΘςΙκΠΙΧΤΓ ΘΕϑ Ε[ΜΝΚΥςΓΤ Κ
ΗΤκΟΥςΧ ΤΩΟΟΓς

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

/+0+/∋4# −.+/#62β8∋4−#0

Laddstolpe på gård för elbil om
plats visar sig finnas.

Erbjuda boende tillgång till
elbilspool.

I samband med färdigställande av
huset erbjuds ett årskort per
lägenhet till kollektivtrafiken inom
Lunds kommun.

Bokningsbara låd- och elcyklar

Väderskyddad (och låst)
cykelparkering på gård.

Erbjuda boende bilpoolsavtal med
ex.vis. Sunfleet, som ska
tillhandahålla elbil.
Bilpoolsavgift ingår i
månadsavgiften för bostaden.

Marknadsföra projektet som bilfritt
boende.

2.#0∋4+0)
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4ΓΥςΞκΤΟΓ κΤ ΞκΤΟΓ ΗΤµΠ ΚΠΦΩΥςΤΚ
ΓΝΝΧ ΡΤΘΕΓΥΥΓΤ ΥΘΟ ΜΧΠ ςΧΥ ςΚΝΝΞΧΤΧ Ρµ
ΘΝΚΜΧ Υκςς +ΥςκΝΝΓς Η{Τ Χςς Μ[ΝΧΥ ∆ΘΤς ΜΧΠ
ΤΓΥςΞκΤΟΓΠ ςΚΝΝ ΓΖΓΟΡΓΝ ςΧΥ ΘΟ ϑΧΠΦ Κ Γςς
ΗΛκΤΤΞκΤΟΓΠκς ΞκΤΟΧ ΘΗΗΓΠςΝΚΙΧ ΡΝΧςΥΓΤ
Ρµ ΞΚΠςΓΤΠ Υµ ΥΘΟ Ε[ΜΓΝΞκΙΧΤ ∆κΠΜΧΤ
∆ΩΥΥΜΩΤΓΤ ΘΕϑ ςΘΤΙ 4ΓΥςΞκΤΟΓ ΜΧΠ κΞΓΠ
ΧΠΞκΠΦΧΥ Κ ΘΝΚΜΧ ΥΘΤςΓΤΥ ΟΧςΡΤΘΦΩΜςΚΘΠ
ΙΤ{ΠΥΧΜΥ ΘΕϑ ΥΜΘΦΝΚΠΙ ΙΓΠΘΟ ∆ΝΧΠΦ
ΧΠΠΧς ϑ[ΦΤΘΡΘΠΚΥΜΧ ΘΕϑ ΧΜΞΧΡΘΠΚΥΜΧ
ΡΤΘΕΓΥΥΓΤ

4∋568α4/∋

‡ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ ΝµΙ ΥµΞκΝ
ΥΘΟ ΠΘΤΟΧΝςΓΟΡΓΤΓΤΧΦ ΗΛκΤΤ
ΞκΤΟΓ ςΚΝΝ ∆[ΙΙϑΓΤΤΧΤ .ΓΦΠΚΠΙΧΤ
κΤ Η{Τ∆ΓΤΓΦΦΧ Κ ΘΟΤµΦΓς ΜΝΧΤς
ΧΩΙΩΥςΚ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ςΧΥ µςΓΤΞΩΠ
ΠΓΠ ΞκΤΟΓ ΗΤµΠ
∋55 ΘΕϑ /#:
+8 ςΚΝΝΞΧΤΧ Κ
∆[ΙΙΠΧΦΓΤ

∃[ΙΙΠΧΦΓΤΠΧ Κ
∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ϑΧΤ
ΓΙΓΠ ΥΘΝΓΝΥ
ΡΤΘΦΩΜςΚΘΠ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΓΤ ΡΝΧςΥ Η{Τ Ε[ΜΓΝ ΞΚΦ ΜΘΝΝΓΜ
ςΚΞςΤΧΜΡΩΠΜςΓΤ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ΜΞΧΤςΓΤ ΠΠΥ
ΙΘςς ΘΟ ΝκςςΚΝΝ
ΙκΠΙΝΚΙΧ
ΥΜ[ΦΦΧΦΓ ΘΕϑ
ΥκΜΤΧΦΓ Ε[ΜΓΝ
ΡΧΤΜΓΤΚΠΙΥΡΝΧς
ΥΓΤ

‡ 7ςΗΘΤΟΧ ΧΝΝΧ ∆[ΙΙΠΧΦΓΤ Η{Τ
ΙΘΦ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ςΚΝΝ ΥΘΝΓΝΥΡΤΘ
ΦΩΜςΚΘΠ
‡ +ΠΥςΧΝΝΓΤΧ ΥΘΝΕΓΝΝΥΧΠΝκΙΙ
ΠΚΠΙΧΤ ΥΘΟ κΤ ΞκΝ ΚΠςΓΙΤΓ
ΤΧΦΓ Κ ∆[ΙΙΠΧΦΓΠΥ ΘΕϑ
ΘΟΤµΦΓςΥ ΧΤΜΚςΓΜςΩΤ
‡ 6Χ ϑΛκΝΡ ΧΞ ΦΓς Υς{Φ ΥΘΟ
ΜΘΟΟΩΠΓΠ ΘΕϑ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ
ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ Η{Τ Χςς ΥςΩΦΓΤΧ
ΥΘΝΡΘςΓΠςΚΧΝΓΠ Κ ΡΝΧΠΓΤΧΦ
∆Γ∆[ΙΙΓΝΥΓ ΙΓΠΘΟ ,ΘΩΤΚ
−ΧΠςΓΤΥ ΗΘΤΥΜΧΤΓ Ρµ .6∗

‡ −ΘΟΟΩΠΓΠ ΘΕϑ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ
ΥΚΟΩΝΓΤΚΠΙ ΧΞ ΥΘΝΓΝΥΡΘςΓΠςΚΧΝ Η{Τ Π[Χ
∆[ΙΙΠΧΦΓΤ ΙΓΠΘΟ ΥΧΟΧΤ∆ΓςΓ ΟΓΦ
ΗΘΤΥΜΧΤΓ Ρµ .6∗

‡ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ Η{Τ∆ΓΤΓΦΓΤ ΘΕϑ ΩςΞΓΕΜΝΧΤ
Ο{ΛΝΚΙϑΓςΓΤΠΧ Η{Τ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΤΚΠΙ ΧΞ
ΥΟΧΤςΧ Πκς Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι

‡ #ΠΞκΠΦΧ ΝµΙςΓΟΡΓΤΓΤΧΦ
ΗΛκΤΤΞκΤΟΓ Η{Τ Χςς ϑµΝΝΧ ΓΠςΤο
ΓΤ ΘΕϑ ΙµΠΙ∆ΧΠΘΤ ΚΥ ΘΕϑ
ΥΠ{ΗΤΚΧ ΥΧΟς Η{Τ ΩΡΡΞκΤΟ
ΠΚΠΙ ΧΞ ΞκΝΚΥΘΝΓΤΧΦΓ ϑΩΥ
ΟΓΦ ΡΧΥΥΚΞϑΩΥΥςΧΠΦΧΤΦ

‡ #ΠΞκΠΦΧ ΗΛκΤΤΞκΤΟΓ ςΚΝΝ
ΩΡΡΞκΤΟΠΚΠΙ ΧΞ ∆[ΙΙΠΧΦΓΤ

‡ .µςΧ Ε[ΜΓΝΠ Ηµ ΓΠ ΗΤΧΟςΤκ
ΦΧΠΦΓ ΡΝΧςΥ ΘΕϑ ΟΓΦ Η[ΥΚΥΜΧ
µςΙκΤΦΓΤ ΩΡΡΟΩΠςΤΧ ςΚΝΝ
Ε[ΜΓΝΧΠΞκΠΦΧΠΦΓ

‡ 1ΤΦΠΧ ΡΧΤΜΓΤΚΠΙ Η{Τ ΘΝΚΜΧ
Ε[ΜΓΝς[ΡΓΤ ΘΕϑ Η{Τ ΘΝΚΜΧ
∆ΓϑΘΞ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

‡ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ ΥΘΝΕΓΝΝΥΡΧΜΓς
∆ΧςςΓΤΚΝΧΦΦΠΚΠΙ ΘΕϑ ΘΡςΚΟΓΤΚΠΙ ΧΞ
ΝΧΦΦΠΚΠΙ ΧΞ ΓΝΗΘΤΦΘΠ

‡ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΡΝΧΠΓΤΧΤ Η{Τ ΞκΤΝΦΓΠΥ
Υς{ΤΥςΧ ΝµΙςΓΟΡΓΤΓΤΧΦΓ ΗΛκΤΤΞκΤ
ΟΓΠκς Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

/+0+/∋4# −.+/#62β8∋4−#0

Undersöka potential för solceller på
fasad.

Installera solcellsanläggning på tak.

Vi ansluter oss till det
lågtempererade fjärrvärmenätet för
uppvärmning av byggnaden.

Väderskyddad (och låst)
cykelparkering på gård. Plats
inkluderar plats för lådcyklar och
elcyklar. Cykelpump och verkyg så
att det är lätt att hålla cykeln i trim!

2.#0∋4+0)
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5ΟΧΤςΧ Πκς ΧΞΥΓΤ Γςς ΚΠςΓΝΝΚΙΓΠς ΓΝ ΠκςΞΓΤΜ
ΥΘΟ κΤ ΜΘΡΡΝΧς ςΚΝΝ Ως∆ΩΦ ΘΕϑ ΓΗςΓΤΗΤµΙΧΠ
ΧΞ ΓΝ Ρµ Γςς ϑµΝΝ∆ΧΤς ΘΕϑ ΜΘΥςΠΧΦΥΓΗΗΓΜςΚΞς
Υκςς 5ΟΧΤςΧ Πκς κΤ ΟΓΤ κΠ ΓΝΠκςΓς ΘΕϑ
ΧΞΥΓΤ ΓΖΓΟΡΓΝΞΚΥ ΓΝΡΤΘΦΩΜςΚΘΠΥΧΠΝκΙΙ
ΠΚΠΙΧΤ ΓΝΓΜςΤΚΥΜΧ ΚΠΥςΧΝΝΧςΚΘΠΓΤ Κ ∆ΘΥςκ
ΦΓΤ ΝΘΜΧΝΓΤ ΘΕϑ ΚΠΦΩΥςΤΚΓΤ ΘΕϑ ΓΝΧΠΞκΠ
ΦΧΠΦΓ ΩςΤΩΥςΠΚΠΙΧΤ Κ ΦΓ ΓΝΓΜςΤΚΥΜΧ
ΓΠΓΤΙΚΥ[ΥςΓΟΓΠ 5ΟΧΤςΧ Πκς Ο{ΛΝΚΙΙ{Τ ςΚΝΝ
ΓΖΓΟΡΓΝ Χςς ΓΝΧΠΞκΠΦΠΚΠΙΓΠ ΧΩςΘΟΧςΚΥΜς
ΧΠΡΧΥΥΧΥ ΓΗςΓΤ ΓΝΡΤΚΥΓΤ ΡΤΘΦΩΜςΚΘΠΥΜκΝΝΧ
ΟΟ

5/#46# 0α6

∃[ΙΙΠΧΦΓΤΠΧ
Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ϑΧΤ ΓΠ ΟΚΠΚΟΧΝ
ΡΤΚΟκΤΓΠΓΤΙΚ
ΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ

ΗΘΤςΥ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

/+0+/∋4# −.+/#62β8∋4−#0

‡ 7ςΗΘΤΟΧ ∆[ΙΙΠΧΦΓΠ Η{Τ ΝµΙ
ΓΠΓΤΙΚΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ ΝµΙΧ
ΞκΤΟΓΗ{ΤΝΩΥςΓΤ ΝµΙς Μ[Ν∆Γ
ϑΘΞ ΓΗΗΓΜςΚΞ ΞκΤΟΓ ΘΕϑ
Μ[ΝΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ ΘΕϑ ΓΗΗΓΜςΚΞ
ΓΝΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ

‡ +ΦΓΠςΚΓΤΧ ςΚΝΝΥΧΟΟΧΠΥ ΟΓΦ
−ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ΞΚΝΜΧ ΚΠΥςΧΝΝΧςΚΘ
ΠΓΤ ΞκΤΟΓΥ[ΥςΓΟ Μ[ΝΟΧ
ΥΜΚΠΓΤ ΞΓΠςΚΝΧςΚΘΠΥΥ[ΥςΓΟ
ΓΝΝΓΤ ΧΠΠΧς ΥΘΟ κΤ ΝκΟΡΝΚΙΧ
Η{Τ ΧΠΥΝΩςΠΚΠΙ ςΚΝΝ ΥΟΧΤςΧ Πκς
ΟΓΦ Ο{ΛΝΚΙϑΓς Η{Τ ΓΖΡΘΤς
ΧΞ {ΞΓΤΥΜΘςςΥΓΠΓΤΙΚ ςΚΝΝ ΓΝ
ΗΛκΤΤΞκΤΟΓΠκςΓΠ

‡ −ΘΠςΧΜςΧ −ΤΧΗςΤΚΠΙΓΠ ςΚΦΚΙς
Κ ΡΝΧΠΡΤΘΕΓΥΥΓΠ Η{Τ Η{ΤΗΤµΙ
ΠΚΠΙΥΩΠΦΓΤΝΧΙ ΙκΝΝΧΠΦΓ
Η{Τ∆ΓΤΓΦΓΝΥΓ ΧΞ ΗΧΥςΚΙϑΓςΓΠΥ
Υς[Τ ΘΕϑ {ΞΓΤΞΧΜΠΚΠΙΥΥ[Υ
ςΓΟ Η{Τ ΧΠΥΝΩςΠΚΠΙ ςΚΝΝ ΥΟΧΤςΧ
Πκς

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

Vi utformar huset för låg
energiförbrukning genom bra
isolering, tätt hus och effektiva
installtioner. Individuell
varmvattenmätning skapar
incitament för de boende att
konsumera mindre energi.
Snålspolande armaturer.

Inleda tidig dialog med
Kraftringen kring export av
överskottsel från
solcellsanläggningen till
Kraftringens elnät.
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∃ΧΝΧΠΥΓΤΧ ΦΓΠ ΙΘΦΧ ΛΘΤΦΓΠ

∃+1612

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι Υ[ΠΥ ΓΜΘΥ[ΥςΓΟςΛκΠΥςΓΤ ∆ΝΧΠΦ
ΧΠΠΧς Κ {ΡΡΓΠ ΦΧΙΞΧςςΓΠϑΧΠςΓΤΚΠΙ ΥςΧΦΥΘΦ
ΝΚΠΙ Ρµ ςΧΜ ΞκΙΙΧΤ ΘΕϑ ∆ΧΝΜΘΠΙΓΤ ∆ΚΘΦΝΚΠΙ
ΙΤ{ΠΥΜΧ Κ ΥςΧΦΤΩΟΟΓΠ ΟΓΦ ΟµΠΙΧ ςΤκΦ Κ ΦΓς
ΘΗΗΓΠςΝΚΙΧ 6ΤκΦ ϑΧΤ ΟµΠΙΧ ΜΝΚΟΧςΤΓΙΝΓΤΧΠΦΓ
ΓΙΓΠΥΜΧΡΓΤ Υµ ΥΘΟ ΞΚΠΦΥΜ[ΦΦ ΥΘΝΥΜ[ΦΦ
ςΓΟΡΓΤΧςΩΤΓΙΝΓΤΧΠΦΓ ΘΕϑ ΝΩΗςΤΓΠΧΠΦΓ Η{Τ Χςς
ΠκΟΠΧ ΠµΙΤΧ

∋ΜΘΥ[ΥςΓΟςΛκΠΥςΓΤ κΤ ΧΝΝΧ ΦΓ ςΛκΠΥςΓΤ ΗΤµΠ
ΠΧςΩΤΓΠΥ ΓΜΘΥ[ΥςΓΟ ΞΚΝΜΧ ΞΚ ΟκΠΠΚΥΜΘΤ ΦΤΧΤ
Π[ςςΧ ΧΞ &Γς ΜΧΠ ΞΧΤΧ ΧΝΝς ΚΗΤµΠ Γςς ∆Κ ΥΘΟ
ΡΘΝΝΚΠΓΤΧΤ ∆ΝΘΟΟΘΤ Υµ Χςς ΞΚ ΗµΤ ΗΤΩΜς ςΚΝΝ ςΤκΦ
ΥΘΟ ΥΜκΠΜΓΤ ΥΜΩΙΙΧ ΓΝΝΓΤ ∆ΝΚΤ Γςς ϑΓΟ Η{Τ
ΗµΙΝΧΤ ΘΕϑ ΦΛΩΤ

∋−15;56∋/6,α056∋4

‡ φΡΡΓς ΦΧΙΞΧςςΓΠ ∆ΚΘΝΘΙΚΥΜ
ΟµΠΙΗΧΝΦ ΞΧΝ ΧΞ ΞκΖςΓΤ ΥΘΟ κΤ
κςΝΚΙΧ Η{Τ ΦΛΩΤ ΟκΠΠΚΥΜΘΤ ΘΕϑ
ΟµΠΙΧ ςΤκΦ κΤ ΓΖΓΟΡΓΝ Ρµ µςΙκΤ
ΦΓΤ

‡ 2µ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΥςΚΟΩΝΓΤΧΥ ΓΠ
ΤΚΜ ↵ΘΤΧ ΘΕϑ ΗΧΩΠΧ ΙΓΠΘΟ Χςς
ΜΞΧΤςΓΤΥΙΤ{ΠΥΜΧΠ ΜΘΡΡΝΧΥ ςΚΝΝ
ΡΧΤΜΓΤ ΙΤ{ΠΥςΤµΜ ΘΕϑ ςΤκΦΧΝΝοΓΤ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ΧΠΞκΠΦΥ ΘΕϑ
Υ[ΠΝΚΙΙ{ΤΥ
ΓΜΘΥ[ΥςΓΟ
ςΛκΠΥςΓΤ

‡ 8κΝΛ ΠΓΜςΧΤ∆κΤΧΠΦΓ ∆ΝΘΟΟΧΠ
ΦΓ ΞκΖςΓΤ ΥΘΟ {ΜΧΤ ΡΘΝΝΚΠΓ
ΤΚΠΙ

‡ φΜΧ ΟΧςΡΤΘΦΩΜςΚΘΠΓΠ
ΥΛκΝΞΗ{ΤΥ{ΤΛΧΠΦΓ ΙΤΧΦΓΠ
ΚΠΘΟ ΜΞΧΤςΓΤΓς ΘΕϑ ΞκΝΛ
ΙκΤΠΧ κςΝΚΙΧ ΞκΖςΓΤ ΥµΥΘΟ
ΜΤ[ΦΦΘΤ ΘΕϑ ΗΤΩΜςςΤκΦ

‡ #Τ∆ΓςΧ Η{Τ ∆ΚΝΡΧΤΜΓΤΚΠΙ Κ
ΙΓΟΓΠΥΧΟΟΧ ΧΠΝκΙΙΠΚΠΙΧΤ

‡ ∃ΚΦΤΧ ςΚΝΝ ΥςΘΤ ΧΠΦΓΝ ΙΤ{ΠΥΜΧ
Ρµ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΙΓΠΘΟ Χςς
ΡΝΧΠςΓΤΧ ΞκΖςΝΚΙϑΓς Ρµ ΙµΤΦΧΤ
ΞκΙΙΧΤ ΘΕϑ ςΧΜ

Undersöka möjligheten för att
abonnera på bikupa.

Fågelholkar på gården.

Vi avser att plantera frukträd och
växter som ökar pollinering på
gården för att bidra till biologisk
mångfald.

Grön gård och del av fasad mot
gränd görs som grön vägg.

‡ /ΚΠΚΟΚΓΤΧ ΦΓ ϑµΤΦΙΛΘΤΦΧ
[ςΘΤΠΧ ΘΕϑ Η{ΤΦΤ{Λ ΦΧΙΞΧςςΠΓς

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΓΤ ∆ΚΝΡΧΤΜΓΤΚΠΙ Κ ΙΓΟΓΠ
ΥΧΟΟΧ 2 ϑΩΥ ΥΧΟς ΩςΗΘΤΟΧΤ
ΥΘΡΥΩΙΥΝ{ΥΠΚΠΙ ΞΚΝΜΓς ΗΤΚΙ{Τ [ςΘΤ
Η{Τ Χςς ΥΜΧΡΧ ΙΤ{ΠΧ ΙµΤΦΧΤ

2µ ∃ΤΩΠΠΥ
ϑ{ΙΥ ΙµΤΦΧΤ
ΟΚΠΚΟΓΤΧΥ ΦΓ
ϑµΤΦΙΛΘΤΦΧ
[ςΘΤΠΧ ΞΚΝΜΓς
ΙΓΤ ΡΝΧςΥ ςΚΝΝ
ΞκΖςΝΚΙϑΓς
‡ #ΠΞκΠΦΧ ΦΧΙΞΧςςΓΠ Η{Τ
∆ΓΞΧςςΠΚΠΙ ΧΞ ΞκΖςΝΚΙϑΓς Ρµ
ΙµΤΦΓΠ

Växthus på gården. Vajrar mellan
balkonger för att skapa möjligheter
för klättrande grönska på
balkonger.

‡ 5ΜΧΡΧ Η{ΤΩςΥκςςΠΚΠΙΧΤ Η{Τ
ΘΦΝΚΠΙ Ρµ ΙµΤΦ ΘΕϑ ∆ΧΝΜΘΠΙ
ΓΤ

‡ 7ςΗΘΤΟΧΤ ΦΓς ΘΗΗΓΠςΝΚΙΧ ΤΩΟΟΓς
Η{Τ Χςς ΥΜΧΡΧ Η{ΤΩςΥκςςΠΚΠΙΧΤ Η{Τ
ΘΦΝΚΠΙ Κ ΡΧΤΜΓΤ ΟΓΦ ΘΦΝΚΠΙΥ∆ΧΤΧ
[ςΘΤ ΙΓΠΘΟ ς ΓΖ ΥςΧΦΥΘΦΝΚΠΙΥΡΤΘ
ΛΓΜςΓς 1ΦΝΧ Κ .ΩΠΦ Ρµ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ϑΧ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ΠΠΥ ΙΘςς ΘΟ
Ο{ΛΝΚΙϑΓς ςΚΝΝ
ΓΙΓΠ ΘΦΝΚΠΙ Ρµ
ΙµΤΦΧΤ ςΧΜ ΘΕϑ
∆ΧΝΜΘΠΙΓΤ

2.#0∋4+0)
8ΧΦ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΥΜΧ ∆ΚΦΤΧ ΟΓΦ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

∃#.#05∋4# &∋0 )1&# ,14&∋0

∗µΝΝ∆ΧΤϑΓςΥ 2/ ∃ΤΩΠΠϑ{Ι

ΗΘΤςΥκςςΠΚΠΙ Κ ΠκΥΧ ςΧ∆ΓΝΝ

4∋57.6#6
8ΧΦ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ϑΧΤ ΩΡΡΠµςς

∗µΝΝ∆ΧΤϑΓςΥ 2/ ∃ΤΩΠΠϑ{Ι

.1−#.1&.#6

8α&∋4 8+0&

∃+1612

‡ ΟΚΠΚΟΓΤΧ {ΞΓΤΥΞκΟΠΚΠΙΥΤΚΥΜΓΠ Η{Τ
ΠΓΦΥςΤ{ΟΥ ΤΓΕΚΡΚΓΠςΓΤ
‡ ΟΚΠΚΟΓΤΧ ΤΚΥΜΓΠ Η{Τ {ΞΓΤΥΞκΟΠΚΠΙΧΤ Ρµ
ΗΧΥςΚΙϑΓςΓΤ ΚΠΘΟ ΘΟΤµΦΓς
‡ ΦΧΙΞΧςςΠΓς ΥΘΟ ΝκΟΠΧΤ ΘΟΤµΦΓς ΥΜΧ ϑµΝΝΧ
ΟΚΠΥς ΥΧΟΟΧ ΜΞΧΝΚςΓς ΥΘΟ ΦΓς ϑ{ΝΝ ΚΠΠΧΠ
ΘΟΤµΦΓς ΓΖΡΝΘΧςΓΤΧΦΓΥ
‡ ΦΧΙΞΧςςΠΓς ΘΕϑ ΦΓΥΥ ΧΠΝκΙΙΠΚΠΙΧΤ ΩςΗΘΤ
ΟΧΥ Υµ Χςς ΦΓ ∆ΝΚΤ ΓΠ ςΚΝΝΙµΠΙ ΞΚΦ ∆µΦΓ ΤΓΙΠ
ΘΕϑ ΩΡΡΓϑµΝΝΥΞκΦΓΤ

8ΚΥΚΘΠΓΠ κΤ Χςς Κ Υµ ΥςΘΤ ΩςΥςΤκΕΜΠΚΠΙ ΥΘΟ
Ο{ΛΝΚΙς ΧΤ∆ΓςΧ ΟΓΦ {ΡΡΠΧ
ΦΧΙΞΧςςΓΠΧΠΝκΙΙΠΚΠΙΧΤ ΥΘΟ κΤ ΞκΝ ΚΠςΓΙΤΓΤΧΦΓ
Κ ΥςΧΦΥΟΚΝΛ{Π &ΧΙΞΧςςΓΠΥςΤΧςΓΙΚΠ Η{Τ ∃ΤΩΠΠΥ
ϑ{Ι ∆ΓΥςµΤ ΧΞ Η[ΤΧ ΦΓΝΟµΝ

&#)8#66∋0

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ΗΤκΟΛΧΥ Γςς ∆ΧΝΧΠ
ΥΓΤΧς ΟΧςΓΤΚΧΝ
ΜΤΓςΥΝΘΡΡ

‡ ∋Τ∆ΛΩΦΓΤ ΗΧΥςΚΙϑΓςΥΠκΤΧ ΚΠΥΧΟΝΚΠΙ
ΧΞ ΟΧςΓΤΚΧΝ ΗΤµΠ Η{ΤΡΧΕΜΠΚΠΙΥ
ΘΕϑ ςΚΦΠΚΠΙΥΚΠΥΧΟΝΚΠΙΓΠ ΗΧΤΝΚΙς
ΧΞΗΧΝΝ ΥΧΟς Η{Τ∆ΓΤΓΦΓΤ Η{Τ Π[Χ
ΗΤΧΜςΚΘΠΓΤ ΥΘΟ ς ΓΖ ςΓΖςΚΝΚΓΤ

‡ 5ΘΡΥΩΙ ΠΠΥ ΚΠΥςΧΝΝΓΤΧς Η{Τ ϑΓΝΧ
ΘΟΤµΦΓς Ρµ ΧΝΝΧ ΙµΤΦΧΤ

‡ 5κΜΓΤΥςκΝΝΓΤ Χςς ΦΧΙΞΧςςΓΠ∆ΤΩΠΠΧΤ
κΤ ΜΘΡΡΝΧΦΓ ςΚΝΝ ΡΝΧΠςΓΤΚΠΙΧΤ ΓΠΝΚΙς
)ΓΥςΧΝςΠΚΠΙΥ 2/

Minimera hårdgjorda ytor.

‡ 5ΜΧΡΧ ΤΓΙΠςΩΠΠΘΤ ΘΕϑ
ΦΧΙΞΧςςΓΠΦΧΟΟΧΤ

‡ 8κΝΛ ∆[ΙΙΠΧΦΥΟΧςΓΤΚΧΝ ΟΓΦ
ϑκΠΥ[Π ςΚΝΝ ΝΚΞΥΕ[ΜΓΝΡΓΤΥΡΓΜ
ςΚΞ Η{Τ Χςς ΩΡΡΠµ ΟΚΠΚΟΧΝς
ΧΠΞκΠΦΧΠΦΓ ΧΞ ΟΚΝΛ{ ΘΕϑ
ϑκΝΥΘΗΧΤΝΚΙΧ κΟΠΓΠ

Använda material i enlighet med
kraven för Miljöbyggnad Silver.

Gröna tak som fördröjer
dagvatten.

‡ #ΠΞκΠΦ ΞκΖςΝΚΙϑΓς ςΚΝΝ Χςς
∆ΩΗΗΤΧ ΘΕϑ ΤΓΠΧ ΦΧΙΞΧςςΠΓς

‡ #ΠΝκΙΙ ΙΤ{ΠΧ ςΧΜ

Skapa förgrening på stuprör som
gör att den boende kan nyttja
dagvatten även för bevatting på
balkongen.

Leda dagvatten till växhuset/
regntunnor på gården.

2.#0∋4+0)
8ΧΦ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΥΜΧ ∆ΚΦΤΧ ΟΓΦ

‡ 7ςΠ[ςςΛΧ ΦΧΙΞΧςςΠΓς ςΚΝΝ Χςς
ΥΜΧΡΧ ΞΧΕΜΤΧ ΦΓςΧΝΛΓΤ Κ
ΘΟΙΚΞΠΚΠΙΧΤΠΧ

‡ #ΠΝκΙΙ ΙΤ{ΠΧ ΘΕϑ ∆Νµ ΥςΤΩΜ
ςΩΤΓΤ Ρµ ΜΞΧΤςΓΤΥΟΧΤΜ Η{Τ
ϑΧΠςΓΤΚΠΙ ΧΞ ΦΧΙΞΧςςΓΠ

‡ ∃[ΙΙΓΤ ΦΧΙΞΧςςΓΠΦΧΟΟΧΤ ΟΓΦ
Ν{ΥΠΚΠΙΧΤ Η{Τ Χςς ΟΚΠΥΜΧ ΤΓΕΚΡΚΓΠς
ΡµΞΓΤΜΧΠ ΟΚΠΚΟΓΤΧ {ΞΓΤΥΞκΟ
ΠΚΠΙΥΤΚΥΜΓΤ ΘΕϑ Η{Τ Χςς ΝΚΠΦΤΧ
ΓΗΗΓΜςΓΤΠΧ ΧΞ ΞκΤΟΓ∆{ΝΛΘΤ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ςΧΥ ΦΧΙΞΧςςΓΠ
ΘΟ ϑΧΠΦ Ρµ
ΜΞΧΤςΓΤΥΟΧΤΜ
ΙΓΠΘΟ ΝΘΜΧΝ
Η{ΤΦΤ{ΛΠΚΠΙ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

‡ #ΠΞκΠΦ ΤΚΜΝΚΙς ΟΓΦ ΞκΖςΝΚΙ
ϑΓς Κ ∆Γ∆[ΙΙΓΝΥΓΠ Κ Υ[ΗςΓ Χςς
ΟΚΝΦΤΧ ΞκΤΟΓ∆{ΝΛΘΤ ΟΚΠΥΜΧ
{ΞΓΤΥΞκΟΠΚΠΙΥΤΚΥΜΓΤ ΥΜΧΡΧ
ςΤΚΞΥΓΝ ΘΕϑ ΞκΝΟµΓΠΦΓ
ΥΧΟς Ι[ΠΠΧ ΦΓΠ ∆ΚΘΝΘΙΚΥΜΧ
ΟµΠΙΗΧΝΦΓΠ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

ΗΘΤςΥ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

∃#.#05∋4# &∋0 )1&# ,14&∋0
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β6∋48+00+0)

.1−#.1&.#6

∃+1612

∃ΧΝΧΠΥΓΤΧ ΦΓΠ ΙΘΦΧ ΛΘΤΦΓΠ

;6∋((∋−6+86

βςΓΤΞΚΠΠΚΠΙ κΤ ∆ΤΧ ΟΓΠ Χςς ΙΓ ∆ΘΓΠΦΓ
Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι Ο{ΛΝΚΙϑΓςΓΠ Χςς ΥΛκΝΞΧ ΝΧΙΧ
ΘΕϑ ΤΓΡΧΤΓΤΧ ΚΥςκΝΝΓς Η{Τ Χςς ΥΝκΠΙΧ κΤ
κΠΠΩ ∆κςςΤΓ ∋Π µςΓΤ∆ΤΩΜΥΝΘΜΧΝ ΜΧΠ
ΗΩΠΙΓΤΧ ∆µΦΓ ΥΘΟ ΓΠ ΞΓΤΜΥςΧΦ ∆ΩςΚΜ ΘΕϑ
ΕΧΗο βςΓΤ∆ΤΩΜΥΝΘΜΧΝΓΤ Κ ΘΝΚΜΧ ΥΜΧΝΘΤ ∆ΝΚΤ
∆Γς[ΦΧΠΦΓ Ο{ςΓΥΡΝΧςΥΓΤ Η{Τ ΦΓ ∆ΘΓΠΦΓ
Κ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΝΚΜΥΘΟ ΞΚΜςΚΙ ΜΘΟΟΩΠΚΜΧ
ςΚΘΠΥΜΧΠΧΝΓΤ ΘΟ ϑµΝΝ∆ΧΤ ΜΘΠΥΩΟςΚΘΠ ΘΕϑ
ΝΚΞΥςΚΝ

β6∋4∃47−

‡ 5ΜΧΡΧ ΡΝΧςΥ ΘΕϑ Ο{ΛΝΚΙϑΓςΓΤ
Κ ∆ΘΥςΧΦΓΠ Η{Τ ΓΗΗΓΜςΚΞ ΥΘΤςΓ
ΤΚΠΙ ΧΞ ΥΘΡΘΤ

‡ 2ΝΧΠΓΤΧ ΘΕϑ ΥΧΟΧΤ∆ΓςΧ ΟΓΦ
.ΩΠΦΥ 4ΓΠϑµΝΝΠΚΠΙΥΞΓΤΜ Η{Τ
ΓΗΗΓΜςΚΞ ϑκΟςΠΚΠΙ ΧΞ ΧΞΗΧΝΝ
ΟΓΦ Γςς ΟΚΠΚΟΩΟ ΧΞ ∆ΩΝΝΓΤ
ΘΕϑ ςΤΧΠΥΡΘΤςΓΤ

‡ +ΠςΓΙΤΓΤΧΤ ΡΝΧςΥΓΤ ΝΘΜΧΝΓΤ Η{Τ
µςΓΤ∆ΤΩΜ Κ ∆ΘΓΠΦΓΟΚΝΛ{ΓΤ

/ΚΠΥς
ΧΞ
ΟΧςΧΞΗΧΝΝΓς ΥΜΧ
µςΓΤΞΚΠΠΧΥ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

‡ 7ςΗΘΤΟΧ ΘΕϑ ΡΝΧΕΓΤΧ
ΩΡΡΥΧΟΝΚΠΙΥΡΝΧςΥΓΤ Η{Τ
ΧΞΗΧΝΝ Ρµ Γςς ΧςςΤΧΜςΚΞς Υκςς
)ΓΠΘΟ Χςς ς ΓΖ ∆[ΙΙΧ ςΧΜ
{ΞΓΤ ΥΘΡΥΩΙΓΠ ∆ΝΚΤ ΦΓΠ
ΓΠΜΝΧΤΓ ΘΕϑ ςΤΓΞΝΚΙΧΤΓ Χςς
ΧΠΞκΠΦΧ ∋ςς ΧΠΠΧς ΧΝςΓΤ
ΠΧςΚΞ ΜΧΠ ΞΧΤΧ Χςς ∆[ΙΙΧ ΚΠ
ΦΓΠ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

ΗΘΤςΥ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

∃#.#05∋4# &∋0 )1&# ,14&∋0

Egen kompost i anslutning till
växthuset.

Ta med återvinning som parameter
vid projektering av köken.

Placera och utforma anslutningen
till sopsugsytemet på sådant sätt
att de boende upplever den som
praktisk. Förse den med belysning
för ökad trygghet. Placera den så
att den stör de boende så lite som
möjligt.
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+ ΦΓΠ Π[Χ ΥςΧΦΥΦΓΝΓΠ ΥΜΧ ΦΓς ΠΠΧΥ ΙΘςς ΘΟ
ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜΓΠ ΙΓΠΘΟ Χςς ΘΗΗΓΠςΝΚΙΧ ΤΩΟ
∆Γ∆[ΙΙΓΝΥΓ ΘΕϑ ΚΠΠΓΤΙµΤΦΧΤ ϑµΝΝΓΤ ϑ{Ι ΜΞΧΝΚ
ςΓς ΘΕϑ ΓΤ∆ΛΩΦΓΤ ΥςΘΤ ΞΧΤΚΧςΚΘΠ ∗κΤ ΠΠΥ ΘΝΚΜΧ
ΩΡΡΝµςΓΝΥΓΗΘΤΟΓΤ ΘΕϑ ϑΩΥς[ΡΓΤ ∗κΤ ΧΤ∆ΓςΧΤ
ΟΧΠ ΘΟΥΘΤΙΥΗΩΝΝς ΟΓΦ ΘΝΚΜΧ ΟΧςΓΤΚΧΝ ΗκΤΙΓΤ
ΘΕϑ ΦΓςΧΝΛΓΤΚΠΙ ΟΓΦ ΞΧςςΓΠ ΘΕϑ ΙΤ{ΠΥΜΧ
)µΤΦΧΤ ΘΕϑ ςΘΤΙ ϑΧΤ ΗΤΧΟςΧΙΠΧ ΥςΤΧςΓΙΚΓΤ Η{Τ
Χςς ΥΜΧΡΧ ΝΛΩΦ ς[ΥςΠΧΦ ΦΘΗς ΥΟΧΜ ΘΕϑ ΧΠΦΤΧ
ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜ ΥΘΟ Ι{Τ ΟΚΝΛ{Π ΚΠςΤΓΥΥΧΠς ΘΕϑ
ΟµΠΙΥΚΦΚΙ ΩΠΦΓΤ ϑΓΝΧ Φ[ΙΠΓς ΘΕϑ µΤΓς

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΥΜΧ ΟΧΠ ΜκΠΠΧ ΥΚΙ ΞκΝΜΘΟ
ΠΧΦ ΘΕϑ ΩΡΡΝΓΞΧ Χςς ΟΚΝΛ{Π ΥΞΧΤΧΤ ΟΘς ΓΠΥ
∆ΓϑΘΞ ΧΞ [ςΘΤ Η{Τ Ο{ςΓΠ ΝΓΜ ΧΜςΚΞΚςΓς ΘΕϑ
ΥςΚΝΝϑΓς 1ΟΤµΦΓςΥ ΩςΗΘΤΟΠΚΠΙ Ι{Τ ΦΓς ΓΠΜΓΝς
Χςς Ο{ςΧΥ ΘΧΞΥΓςς µΝΦΓΤ ΓΝΝΓΤ ΓΞΓΠςΩΓΝΝΧ
ΗΩΠΜςΚΘΠΥϑΚΠΦΓΤ &Γς ΜΧΠ ΙΓΠΓΤΓΤΧ ςΤ[ΙΙϑΓς
ΘΕϑ ςΤΚΞΥΓΝ ΟΓΠ ΘΕΜΥµ ΜΤΓΧςΚΞΚςΓς ΘΕϑ ΚΠΠΘΞΧ
ςΚΘΠ
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∃ΘΓΠΦΓ ΘΕϑ
ΞΓΤΜΥΧΟΟΧ Κ
ΥΧΟς ∆ΓΥ{ΜΧΤΓ
ςΚΝΝ ∃ΤΩΠΠΥ
ϑ{Ι ΥΜΧ
Ι{ΤΧΥ ΦΓΝΧΜ
ςΚΙΧ Κ ΘΟΤµΦΓςΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΝ{Υ
ΠΚΠΙΧΤ

7ςΞΓΕΜΝΧ
ΚΠΕΚςΧΟΓΠς
Η{Τ ΘΕϑ ΥΜΧΡΧ
Η{ΤΩςΥκςςΠΚΠΙΧΤ
ςΚΝΝ ΓΠ ϑµΝΝ∆ΧΤ
ΝΚΞΥΥςΚΝ

‡ &Γς ΘΗΗΓΠςΝΚΙΧ ΤΩΟΟΓς ∆[ΙΙΥ
ΓΗςΓΤ ΦΓς ΞΚΠΠΧΠΦΓ Η{ΤΥΝΧΙΓς Κ ΓΠ
ΧΤΜΚςΓΜςςκΞΝΚΠΙ ΥΘΟ ΟΧΖΚΟΓΤΧΤ
ΙΤ{ΠΥΜΧ ΘΕϑ ΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΤΚΜΓΦΘΟ

∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΥΜΧ
ΞΧΤΧ ΓΠ ΩΡΡΝΓ
ΞΓΝΥΓΤΚΜ ΡΝΧςΥ

‡ ){Τ ΤΓΙΓΝ∆ΩΠΦΠΧ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠΥΩς
ΥΜΚΕΜ ςΚΝΝ ∆ΘΓΠΦΓ ΘΕϑ Η{ΤΓςΧΙ Η{Τ
Χςς ΚΠΥΡΚΤΓΤΧ ΘΕϑ ΚΠΗΘΤΟΓΤΧ ΘΟ ΓΠ
ϑµΝΝ∆ΧΤ ΝΚΞΥΥςΚΝ

‡ 2ΝΧΠΓΤΧΤ ΡΝΧςΥ Η{Τ µςΓΤ∆ΤΩΜ ∆[ςΓΥ
ΓΜΘΠΘΟΚ

‡ ∃ΛΩΦΓΤ ΚΠ ςΚΝΝ ΟΓΦ∆ΘΤΙΧΤΗΘΤΩΟ

‡ ({Τ ΞΧΤΛΓ ΓςΧΡΡ Κ ΩςΞΓΕΜΝΚΠΙΓΠ
ΧΞ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι Ι{ΤΥ ΓΠ ΩΡΡΝΓ
ΞΓΝΥΓΧΠΧΝ[Υ ΦκΤ Ο{ςΓΥΡΝΧςΥΓΤ
ΗΩΠΜςΚΘΠΥ∆ΝΧΠΦΠΚΠΙ ΘΕϑ {ΠΥΜΧΦΓ
ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜ ΩςΤΓΦΥ 7ΡΡΝΓΞΓΝΥΓ
ΧΠΧΝ[ΥΓΠ κΤ ΥΓΦΧΠ ΞκΙΝΓΦΧΠΦΓ
Κ ΧΤ∆ΓςΓς Η{Τ ΩςΗΘΤΟΠΚΠΙΓΠ ΧΞ
ΧΝΝΟκΠ ΡΝΧςΥΟΧΤΜ

‡ ∗ΧΤ ςΧΙΚς ΗΤΧΟ Γςς ΙΓΥςΧΝςΠΚΠΙΥ 2/
ΘΕϑ ΓΠ ΟΧΝΝ Η{Τ ΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΧΠΧΝ[Υ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ

‡ ∃ΓΥΜΤΚΞΓΤ ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΝ{Υ
ΠΚΠΙΧΤ ΘΕϑ ΧΠΞκΠΦΠΚΠΙ ΧΞ
ΦΓΥΥΧ Κ ∆ΘΡκΤΟ ΓΝΝΓΤ ΝΚΜΠΧΠ
ΦΓ Η{Τ Χςς ΘΡςΚΟΓΤΧ ϑµΝΝ∆ΧΤ
ϑΓςΥΡΤΓΥςΧΠΦΧΠ

‡ 5ΜΧΡΧ ΡΝΧςΥΓΤ ΝΘΜΧΝΓΤ Η{Τ
µςΓΤ∆ΤΩΜ ∆[ςΓΥΓΜΘΠΘΟΚ Κ
∆ΘΓΠΦΓΟΚΝΛ{ΓΤ 6ΚςςΧ ΙκΤΠΧ
Ρµ .−(Υ µςΓΤ∆[ΙΙ ΦΓΡµ Κ
.ΚΠΓΤΘ

‡ ){ΤΧ ΓΠ ΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΧΠΧΝ[Υ
ΧΞ ΥΚΠ ΜΞΧΤςΓΤΥΟΧΤΜ ΧΠΞκΠΦ
ΜΘΟΟΩΠΓΠΥ ΟΧΝΝ

‡ ({ΝΛΧ ΙΓΥςΧΝςΠΚΠΙΥ 2/ Γς

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ
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Informera styrelsen om hur de
fastighetsgemensamma
lösningarna fungerar.

Informera om våra lösningar och
hur man använder dem för bäst
prestanda genom information i
bopärm.

Marknadsföra projektet som ett
bilfritt boende.

Skapa incitament för minskad
värmeförbrukning genom
individuell mätning av varmvatten.

Utegym och lekredskap på
förgårdsmarken som uppmuntrar till
rörelse.

Kättervägg på fasad för att
stimulera till aktivitet för både stora
och små.
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∋Π ΙΘΦ ΟΚΝΛ{ Η{Τ ΙµΓΠΦΓ κΤ ΡΝΧςΥΓΤ ΦκΤ
ΟκΠΠΚΥΜΘΤ ΙκΤΠΧ ΥΧΜςΧΤ ΠΓΤ ΗΧΤςΓΠ ΜΧΠΥΜΓ ςΚΝΝ
ΘΕϑ ΟΓΦ ΥςΧΠΠΧΤ ςΚΝΝ Η{Τ Χςς ΚΠςΓΤΤΧΙΓΤΧ ΓΝΝΓΤ
ς[ΦΝΚΙΧΤΓ ΥΓ ΥΧΜΓΤ ΥΘΟ ΗµΠΙΧς ΦΓΤΧΥ ΚΠςΤΓΥΥΓ
Κ ΘΟΙΚΞΠΚΠΙΓΠ #ςς ΥΜΧΡΧ ΓΠ ΧςςΤΧΜςΚΞς ΥςΧΦ
ΟΓΦ ΟµΠΙΧ ΥΚΠΠΓΥΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΤ ΥΘΟ ΗΤκΟΛΧΤ
Ε[ΜΓΝ ΘΕϑ ΙµΠΙςΤΧΜ κΤ ΝΚΜΧ Η{ΤςΛκΠΥςΗΩΝΝς ΩΤ
ΓΜΘΝΘΙΚΥΜς ΓΜΘΠΘΟΚΥΜς ΥµΞκΝ ΥΘΟ ΩΤ Γςς
ΥΘΕΚΧΝς ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΡΓΤΥΡΓΜςΚΞ

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι ΥΜΧΝΝ ΦΓς ΞΧΤΧ ΤΘΝΚΙς Χςς ΞΚΥςΧΥ
ΡΤΘΟΓΠΓΤΧ ΘΕϑ Ε[ΜΝΧ /κΠΠΚΥΜΧΠΥ Τ{ΤΓΝΥΓ
ΩςΙ{Τ ΙΤΩΠΦΓΠ ΚΠςΓ ∆ΚΝΓΠΥ ΥςΘΤΝΓΜ ΘΕϑ ϑΧΥςΚΙ
ϑΓς &ΓΠ ΡΤΘΟΓΠΧΦΞκΠΝΚΙΧ ΥςΧΦΓΠ κΤ ΝΘΙΚΥΜ
ΟΓΦ ΜΘΤςΧ ΧΞΥςµΠΦ ΛκΟΠΧ ΩΠΦΓΤΝΧΙ ΘΕϑ ϑ{Ι
ςΚΝΝΙκΠΙΝΚΙϑΓς ΟΓΠ ΗΤΧΟΗ{Τ ΧΝΝς ∆ΛΩΦΓΤ ΦΓΠ Ρµ
ΩΡΡΝΓΞΓΝΥΓΤ

%;−∋. 1%∗ 241/∋0#&56#&

‡ 7ςΗΘΤΟΧΤ ΓΠ ΥςΘΤ ΦΓΝ ΧΞ ΝΘΜΧΝΙΧςΩ
ΠκςΓς ΥΘΟ ΝµΙΗΧΤςΥΘΟΤµΦΓΠ ΞΚΝΜΧ
ΥκςςΓΤ ΗΘςΙκΠΙΧΤΓ ΘΕϑ Ε[ΜΝΚΥςΓΤ Κ
ΗΤκΟΥςΧ ΤΩΟΟΓς

∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι κΤ
ΓΠ ΡΤΘΟΓΠΧΦ
ΥςΧΦ ΦκΤ ∆ΚΝΓΠ
ϑΧΤ ΓΠ ΩΠΦΓΤ
ΘΤΦΠΧΦ ΥςκΝΝ
ΠΚΠΙ ςΚΝΝ Η{ΤΟµΠ
Η{Τ ΗΘςΙκΠΙΧΤΓ
ΝΓΜ ΘΕϑ ΧΠΠΧς
ΥςΧΦΥΝΚΞ

‡ #ΠΞκΠΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠΥ
8ΚΠΠΘΞΧ ΠΧΠΥΚΓΤΧΦΓ
ΚΠΠΘΞΧςΚΘΠΥΡΝΧςςΗΘΤΟ ∝(ΩςΩΤΓ
∆[ .ΩΠΦ∝ ΥΘΟ κΤ {ΡΡΓΠ Η{Τ
∆[ΙΙϑΓΤΤΧΤ

‡ −ΘΟΟΩΠΓΠ ΧΤ∆ΓςΧΤ ΟΓΦ ΥΧΟΞΓΤ
ΜΧΠ ΜΤΚΠΙ ΥΘΕΚΧΝς ΧΤ∆ΓςΥΚΠςΓΙΤΓ
ΤΧΠΦΓ Η{ΤΓςΧΙ ΞΚΝΜΓΠ ∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ
ΜΧΠ ΧΠΞκΠΦΧ Η{Τ Χςς ϑΚςςΧ ΥΧΟΧΤ
∆ΓςΓΠ ΟΓΦ ΜΘΟΟΩΠ ΧΤ∆ΓςΥΗ{Τ
ΟΓΦΝΚΠΙ ΘΕϑ Η{ΤΥκΜΤΚΠΙΥΜΧΥΥΧ Η{Τ
Χςς ΓΤ∆ΛΩΦΧ ΡΤΧΜςΚΜΡΝΧςΥΓΤ Ο Ο

+ ∃ΤΩΠΠΥϑ{Ι
ΗµΤ ΚΠΠΘΞΧς{ΤΓΤ
Ο{ΛΝΚΙϑΓς Χςς
ςΓΥςΧ ΥΚΠΧ ΚΦοΓΤ
Ρµ Υµ ΞΚΥ ΥΜΧΡΧΥ
Γςς ΦΓΟΘΠΥςΤΧ
ςΚΘΠΥΘΟΤµΦΓ
ΥΘΟ ΩςΞΓΕΜΝΧΥ
ΘΕϑ ΚΠΥΡΚΤΓΤΧΤ
ςΚΝΝ Π[Χ ΚΠΠΘΞΧ
ςΚΘΠΓΤ

‡ 5ςκΝΝ ΥΘΕΚΧΝΧ ΜΤΧΞ Κ ΩΡΡϑΧΠΦ
ΝΚΠΙΧΤ ΧΞ ΗΧΥςΚΙϑΓςΥΥΜ{ςΥΓΝ
ΘΕϑ ∆[ΙΙΠΧςΚΘΠ

‡ 5ΧΟΧΤ∆ΓςΧ ΟΓΦ ΚΠΠΘΞΧςΚΞΧ
Η{ΤΓςΧΙ ΟΓΦ Γςς ΥςΘΤς ΚΠ↵{ΦΓ
ΧΞ ΗΘΤΥΜΠΚΠΙΥΤ{Π ΥΘΟ ϑκΤ
ΜΧΠ ςΓΥςΧΥ ΘΕϑ ΘΟΥκςςΧΥ Κ
ΡΤΧΜςΚΜΓΠ

‡ 7ΡΡΟΩΠςΤΧΤ ςΚΝΝ Χςς ΧΠΞκΠΦΧ
ΘΟΤµΦΓς ΥΘΟ ςΓΥς∆κΦΦ Η{Τ Π[Χ
ΚΦοΓΤ ς ΓΖ ΙΓΠΘΟ (ΩςΩΤΓ ∆[ .ΩΠΦ
ΓΠ ΡΝΧςςΗΘΤΟ Η{Τ ΚΠΠΘΞΧςΚΘΠΥΗ{ΤΓ
ςΧΙ ΘΕϑ ∆[ΙΙϑΓΤΤΧΤ

‡ #Τ∆ΓςΧ ΟΓΦ Χςς ∆ΓΝ[ΥΠΚΠΙ
ΧΞ ∆[ΙΙΠΧΦΓΤ ΘΕϑ ΙµΤΦΧΤ
κΤ ∆ΓϑΧΙΝΚΙ ΘΕϑ ΙΓΤ ΗΩΝΝ
{ΞΓΤ∆ΝΚΕΜ κΞΓΠ ΠκΤ ΦΓς κΤ
Ο{ΤΜς

‡ 5ΜΧΡΧ ΓΠ ςΤ[ΙΙ ΘΕϑ ςΚΝΝΙκΠΙ
ΝΚΙ ΟΚΝΛ{ ΟΓΦ ΟµΠΙΧ ΓΠςΤοΓΤ
ΘΕϑ ΜΘΠςΧΜς ΟΓΝΝΧΠ ΚΠΠΓ ΘΕϑ
ΩςΓ

‡ 5ΜΧΡΧ ΓΠ ΦΓςΧΝΛΤΚΜ ΟΚΝΛ{ ΟΓΦ
Ο[ΕΜΓς Χςς ΞΚΝΧ {ΙΘΠΓΠ Ρµ
Η{Τ {ΜΧΦ ΜΞΧΝΚςΓς Η{Τ ΙµΓΠΦΓ

∋ΖΓΟΡΓΝ Ρµ ΞΧΦ
∆[ΙΙϑΓΤΤΓΠ ΜΧΠ Ι{ΤΧ

.[ΗςΧ ΗΤΧΟ ΘΕϑ
Υ[ΠΝΚΙΙ{ΤΧ
ΚΠΠΘΞΧςΚΞΧ
Ν{ΥΠΚΠΙΧΤ

‡ 5κΜΤΧΤ ςΤ[ΙΙΧ ΟΚΝΛ{ΓΤ ∆ΝΧΠΦ ΧΠΠΧς
ΙΓΠΘΟ ΞΧΕΜΓΤ ΘΕϑ ΓΠΓΤΙΚΥΠµΝ
∆ΓΝ[ΥΠΚΠΙ

‡ 5ΜΧΡΧΤ ΤΓΠΧ ΧΝΝΟκΠΠΧ ΟΚΝΛ{ΓΤ
ΟΓΦ ΥΛκΝΞς{ΟΟΧΠΦΓ ΡΧΡΡΓΤΥΜΘΤ
ΙΧΤ ΜΘΡΡΝΧΦΓ ςΚΝΝ ΩΠΦΓΤΛΘΤΦΚΥΜΧ
ΕΘΠςΧΚΠΤΧΤ Η{Τ ΙΝΧΥ ΘΕϑ ΟΓςΧΝΝ ΞΚΦ
ϑµΝΝΡΝΧςΥΓΤ ΘΕϑ ΡΧΤΜΓΤ

‡ #ΠΝκΙΙΓΤ ΧΝΝΟκΠ ΡΝΧςΥΟΧΤΜ ΥΘΟ
ΙΓΤ ΟµΠΙΧ ΥΚΠΠΓΥΚΠςΤ[ΕΜ Υµ ΦΓς
∆ΝΚΤ ΝΩΥςΗ[ΝΝς Χςς Ιµ ΦκΤ

8ΧΦ .ΩΠΦΥ ΜΘΟΟΩΠ ΘΕϑ
ΥΧΟΧΤ∆ΓςΥΡΧΤςΠΓΤΥ Ι{Τ

∃ΤΩΠΠΥϑ{ΙΥ
ϑµΝΝ∆ΧΤϑΓςΥΟµΝ
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-

Utrusta lägenheterna med Smarthem-funktioner för att möjliggöra
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-20

§ 147

Anvisningar och tidplan för strategi- och
planeringsprocessen inför EVP 2020-2022

Dnr KS 2018/0584

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag på anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2020-2022.
Strategiprocessen handlar om att ta fram underlag för långsiktiga
och strategiska vägval som säkerställer nuvarande och kommande
generationers tillgång till välfärdstjänster med hög kvalitet. Under
strategiprocessen genomförs omvärldsanalyser, bevakning av
förändringar i lagar och förordningar, analys av nuläge med mera.
Arbetet i strategiprocessen pågår året runt men är som mest
intensivt under hösten och levererar vanligtvis underlag till
planeringsprocessen strax före årsskiftet.
Under planeringsprocessen används resultatet från
strategiprocessen för att ta fram förslag till mål, indikatorer och
fördelning av ekonomiska resurser med utgångspunkt från vision,
fokusområden och övergripande målsättningar. Planeringsprocessen
pågår under vinter och vår och avslutas med att kommunfullmäktige
beslutar om EVP för den kommande treårsperioden i juni varje år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-08-15

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna kommunkontorets förslag på anvisningar och tidplan
för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2020-2022.
Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
LKF, Kraftringen, LKP, Arenabolaget
Fackliga representanter
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-20

KS 2018/0581

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-20 klockan 13.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare

Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Johanna Davander, Kommunikationschef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Britt Steiner, Planeringschef
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Mattias Hedenrud, Ledningsstrateg

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 145-150

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-20

KS 2018/0581

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-20

Paragrafer

§ 145-150

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2018-08-20

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2020-2022
Strategiprocessen handlar om att ta fram underlag för långsiktiga och strategiska vägval som
säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till välfärdstjänster med hög
kvalitet. Under strategiprocessen genomförs omvärldsanalyser, bevakning av förändringar i
lagar och förordningar, analys av nuläge med mera. Arbetet i strategiprocessen pågår året
runt men är som mest intensivt under hösten och levererar vanligtvis underlag till
planeringsprocessen strax före årsskiftet.
Under planeringsprocessen används resultatet från strategiprocessen för att ta fram förslag
till mål, indikatorer och fördelning av ekonomiska resurser med utgångspunkt från vision,
fokusområden och övergripande målsättningar. Planeringsprocessen pågår under vinter och
vår och avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om EVP för den kommande
treårsperioden i juni varje år.
Allmänna förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna kommer under lång tid att präglas av de demografiska
förändringarna där ”färre ska försörja fler” då andelen äldre och andelen barn och unga ökar
medan andelen yrkesverksamma minskar. Utgångspunkten är därmed att kommunen
kommer att ha fortsatta effektiviseringsbehov även under perioden 2020-2022. Därmed är
de ekonomiska ramar och effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutade om för
nämnderna i EVP 2019-2021 en viktig utgångspunkt i arbetet med EVP 2020-2022.
Anvisningar och upplägg för strategiprocessen
Den 15 oktober bjuder KSAU in nämndspresidier, fackliga representanter och kommunens
ledningsgrupp till uppstartsmöte för ledningsprocessen inför EVP 2020-2022. Det blir
genomgång av upplägg och tidplan, samt allmän uppdatering av de långsiktiga
planeringsförutsättningarna.
Under hösten möts kommunkontor och förvaltningar i strategidialoger för samtal kring
resultat, utmaningar och strategiska utvecklingsbehov på kort och lång sikt. Resultatet av
dessa dialoger kommer bland annat mynna ut i en kommungemensam beskrivning av
omvärldsfaktorer som påverkar kommunens verksamheter samt en beskrivning av nuläge.
Den 21 januari bjuder KSAU in nämndspresidier, fackliga representanter och kommunens
ledningsgrupp till en strategidag, då resultatet från höstens arbete med omvärldsanalys och
beskrivning av nuläge presenteras tillsammans med planeringsförutsättningarna för perioden
2020-2022.
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Beslutad av KSau 2018-08-20

Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP
2019-2021, och med utgångspunkt från de långsiktiga förutsättningarna för ekonomi och
verksamhet, ska nämnder och styrelser ta fram strategier och åtgärder för att klara av
effektiviseringsbehov och behov av kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast den 22
februari, i samband med sina årsanalyser, inkomma med EVP-skrivelser som innehåller:




Strategier och åtgärder för att hantera behov av effektiviseringar och behov av
kvalitetsförbättringar
Beskrivning av förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden
väsentligt
Nämndens behov av investeringar de kommande åren

Kommunkontoret kommer att ta fram en mall för nämndernas årsanalyser inklusive EVPskrivelser.
Anvisningar och upplägg för planeringsprocessen
Under mars 2019 träffas KSAU och nämndspresidier i dialogmöten. Vid dessa möten sker en
fördjupad dialog kring strategier och åtgärder för klara av behov av effektiviseringar och
behov av kvalitetsförbättringar, samt dialog kring övrigt som nämnderna har beskrivit i sina
EVP-skrivelser.
Vid budgetdagen den 4 april 2019 träffas KSAU, samtliga nämnders ordinarie ledamöter,
fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp för att få en gemensam och samlad
bild av det som har lyfts fram vid dialogmötena. Vid detta tillfälle blir det även en information
om ny befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar inför 2020-2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2020-2022 med budget för 2020
den 6 maj 2019. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den 22 maj 2019 och i
kommunfullmäktige den 12-13 juni 2019. Varje nämnd ska senast den 31 december 2019
besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2020.
Tidplan
Datum

Aktivitet

2018-08-20

KSAU: Beslut om tidplan och anvisningar

2018-10-15
(kl. 13.00–16.00)

Uppstart strategiprocessen (KSAU, nämndspresidier, fackliga representanter, KLG)

2019-01-21
(kl. 13.00–16.00)

Strategidag (KSAU, nämndspresidier, fackliga representanter, KLG)
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2019-02-22

Sista dag för nämnder att besluta om årsanalys inklusive EVP-skrivelser

2019-02-25

KSAU: Förberedelse inför EVP-dialoger samt genomgång av nämndernas
investeringsbehov, presentation av senaste skatteunderlagsprognos

2019-03-18
(Kl. 09.00-12.00)

Dialogmöte pedagogisk verksamhet (Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden)

2019-03-18
(Kl. 13.00–16.00)

Dialogmöte infrastruktur och miljö (Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Miljönämnden, Renhållningsstyrelsen)

2019-03-19
(Kl. 09.00-12.00)

Dialogmöte vård och omsorg (Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden)

2019-03-19
(kl. 13.00–16.00)

Dialogmöte kultur och fritid (Kultur- och fritidsnämnden)

2019-03-25
(Kl. 09.00-12.00)

Dialogmöte politisk verksamhet (Valnämnden, Habostyrelsen,
Överförmyndarnämnden, KF-presidium)

2019-03-25
(Kl. 13.00–16.00)

Dialogmöte övrig verksamhet (KS/KK, servicenämnden)

2019-03-26
(Kl. 09.00-12.00)

Dialogmöte LKF, Kraftringen, LKP, Arenabolaget

2019-04-04
(Kl. 09.00-12.00)

Budgetdag med budgetförutsättningar, befolkningsprognos, förslag till åtgärder för
att hantera effektiviseringskrav mm (KSAU, samtliga nämnder, fackliga
representanter och KLG)

2019-04-08

KSAU bereder underlag inför EVP 2020-2022: drift och investeringar, mål och
styrande indikatorer

2019-04-12

Mallar för EVP 2020-2022 distribueras till partiföreträdare

2019-05-06
(Kl. 09.00-12.00)

KSAU beslutar om förslag till EVP 2020-2022

2019-05-06
(Kl. 13.00–15.00)

Samverkan 1 kring KSAU:s förslag till EVP 2020-2022

2019-05-13
(Kl. 09.00-11.00)

Samverkan 2 kring KSAU:s förslag till EVP 2020-2022

2019-05-22

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2020-2022

2019-06-12—13

Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2020-2022

2019-12-31

Sista dag för nämnder att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2020
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Partier med ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen och som inte är representerade i
något nämndspresidium ska ha rätt att skicka en representant till de möten där ksau och
samtliga övriga nämndspresidier deltar, exempelvis vid uppstartsmöte och strategidag.
Till budgetdagen den 4 april 2019 bjuder KSAU in samtliga ordinarie nämndsledamöter,
kommunens ledningsgrupp och fackliga representanter.
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 115

Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt
servicenämnden att ta fram underlag för beställning enligt konceptet
”Från finrum till vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla
hela Lund”.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdrag att presentera en
förtydligad, hållbar och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en
preciserad investering- och underhållsplan för att visa potentiella
hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 179.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L), Emma Berginger (MP), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Ulf Nilsson (L), Anders
Almgren (S), Daniel Beckman (FI), Marit Stigson (FI), Mats Olsson (V)
och Gunnar Brådvik (L) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Mia Honeth (L), Emma Berginger (MP), Jan
Annerstedt (FNL), Ulf Nilsson (L) och Anders Almgren (S) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den
politiska styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell
gestaltning och driftskalkyl,
att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30
att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp
med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos
servicenämnden.
Hanna Gunnarsson (V) och Marit Stigson (FI) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att Stadshallen drivs av kommunen i förvaltningsform, genom
Kultur-och fritidsförvaltningen
att bifalla att-sats 2, om projektmedel och investeringskostnad.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja projektmedel med
70 Mkr för renovering av Stadshallen
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen på detta sätt
genom sin politiska styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir
beställare av projektet hos servicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer Wallins (M)
m.fl yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Omröstningen utfaller enligt följande.
Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist
Eva S Olsson

X
X
X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin

X
X

Carl Sjöberg

X
X

Bengt Svensson

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Karl Branzén
Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

X
X
X
32

18

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare
Erik Hammarström

Mats Nilsson

32

18

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

42

23

Omröstningen utfaller med 42 Ja-röster mot 23 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den
politiska styrgruppen fastställa driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftskalkyl,
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för
2019-2021 samt
kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp
med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet
hos servicenämnden,

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

§ 179

Utveckling av Stadshallens innehåll
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Börje Hed (FNL) och Ulf Nymark
(MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska
styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell gestaltning och
driftskalkyl,
att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt
att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med stöd
av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos servicenämnden,
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att styrgruppen ska adjungera en
representant vardera från de partier i kommunfullmäktige som annars inte
är representerade i arbetet.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja projektmedel med 70
Mkr för renovering av Stadshallen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen på detta sätt genom
sin politiska styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
att styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Stadshallen drivs av kommunen i förvaltningsform, genom Kultur-och
fritidsförvaltningen
att bifalla att-sats 2, om projektmedel och investeringskostnad
att styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl förslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl förslag.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl förslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth
(L) och Börje Hed (FNL) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), IngaKerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-20

Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska
styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell
gestaltning och driftskalkyl,
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt
kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos
servicenämnden,

Kommunstyrelsen beslutar
att styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 179/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206,
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:0020:50
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167,
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare

Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga

Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 158-206

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-20

KS 2018/0198

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§ 158-206

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-20

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018,
ärende 21. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (KF)
Dnr KS 2016/0962
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
det yrkande som lades av Christer Wallin, (M). Det yrkandet satte en lägre
kostnad för projektet än det yrkande som gick igenom. Stadshallen
behöver inte byggas om helt, den behöver renoveras.
För Sverigedemokraterna 2018-06-20

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20

Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS
2016/0962)
Stadshallen är en centralt belägen och välkänd byggnad i Lunds stadskärna. Redan idag håller
olika verksamheter till i byggnaden, till exempel Kulturskolan. Vi har tidigare tagit ställning
för en renovering av Stadshallen och går därför inte med på att bevilja medel till några andra,
större projekt. Skälen till vårt ställningstagande finns redovisade i tidigare reservationer
rörande ärendet.
Vi vill uppmärksamma att befintliga verksamheter i Stadshallen, till följd av de nya planerna
för Stadshallen, kommer att tvingas bort utan möjlighet att återvända. Dessa ska flyttas till
Folkparken, med konsekvensen att även den byggnaden måste rustas upp för ansenliga
belopp.
Vi reserverar oss med anledning av ovanstående till förmån för våra yrkanden.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2018-05-29

KS 2016/0962

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-3596398
britt.steiner@lund.se

Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En workshop har hållits med ungdomar för att ta reda
på deras syn på Stadshallens användning. Barn och unga har nytta av att
det finns lokaler som kan användas för olika typer av aktiviteter och detta
har beaktats i ärendet.

Ärendet
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.
Kommunstyrelsen har lagt fast utvecklingen för byggnaden i en målbild:
Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds
tillväxt.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-05-29

KS 2016/0962

Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Innehåll
Stadshallen idag är en etablerad arena för en rad olika möten och
kulturella aktiviteter. Detta kommer enligt konceptet;” från finrum till
vardagsrum” fortsatt vara så och kunna öka i både kvalitet och kvantitet.
Utifrån pågående diskussioner gällande etablering av andra anläggningar
för möten i Lund har Stadshallen en position av att vara lundabornas
plats för deltagande i möten och aktiviteter. Det är den arena där man
själv musicerar, träffas för politiska möten, för våra gymnasieskolor att
ha event, att visa upp konstnärliga alster och ta del av utställningar, samt
möjliggör för aktörer utifrån att presentera sin verksamhet på olika sätt.
Med respekt för detta i en framtida utveckling kan och bör huset leverera
mer och bättre. Att tillföra serveringsmöjligheter i form av en restaurang
i före detta Turistbyrån med uteservering på Stortorget är ett konkret
exempel på något som påverkar och möjliggör huset att utvecklas till att
en modern mötesplats. Genom att strategiskt planera för aktiviteter för
alla åldrar och målgrupper utifrån olika segment, barnteater, symfonisk,
musik, festivaler, event, större och mindre möten under veckans alla
dagar, kommer intäktsmöjligheter initieras, flödena öka och stadskärnan
levandegöras. Att huset utrustas med ytor för ”pop-up” aktiviteter som
till exempel små scener för lunchmusik, poesiuppläsning och spontana
samtalsplatser för studenter på olika nivåer att träffas, tillförs något som
det finns ett stort uttalat behov av idag. En innehållsdiskussion utifrån
dessa definierade möjligheter/behov kommer föras enligt beskrivning
med eventuell operatör. Om Stadshallen blir en ren kommunal
angelägenhet kommer samma behov utifrån satt målbild, dialog med
olika målgrupper och identifierade möjligheter/behov ligga till grund för
verksamheten i en denna driftsform.

Affärsmodell
Konceptet för ”nya” Stadshallen bygger på en mångfald av verksamheter
som använder lokalerna nästan dygnet runt. För att vårda, driva och
utveckla det av kommunen bestämda konceptet tillsammans med
fastighetsägaren behövs en huvudansvarig professionell organisation som
benämns operatör.
Det kan jämföras med en konferens- eller hotelloperatör som tar så
övergripande ekonomiskt ansvar för att anläggningen drivs och fungerar
som man avtalat med fastighetsägaren. Kommunen kan genom
exempelvis kultur- och fritidsförvaltningen driva verksamheten i
Stadshallen som operatör.
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Upphandling av operatör
En upphandling av operatör (tjänstekoncessionsupphandling enligt
LOU)föreslås genomföras. Upphandlingen delas upp i två faser med
tillämpning av konkurrenspräglad dialog. Under fas ett ställs förfrågan,
anbud tas in och en dialog i konkurrens förs med anbudsgivarna för att få
fram gränsdragningar och avtalsvillkor i konceptet för en operatör.
Under upphandlingsprocessen av operatör utvecklas - i samverkan
mellan intressenterna, service- samt kultur- och fritidsförvaltningen de
slutliga detaljerna, ansvars- och kostnadsfördelning samt övriga
gränsdragningar, samarbeten och annat för det slutliga avtalet mellan
parterna.
När den slutliga kostnaden för operatören är beräknad fastställs den i ett
tjänstekoncessionsavtal. Därefter övergår ansvaret på den aktör som
utsetts till operatör. Ett operatörsavtal är mer komplext än avtal om
kontor och handel och därför finns inga standardavtal. Alla former
förekommer såsom omsättningsbaserade hyresavtal till rena
managementavtal. Avtalstiden är normalt mycket längre för att det just är
komplext. Avtalskonstruktionen beror på fastighetsägarens önskan,
parternas olika kompetens och resursstyrning, byggnadernas specifika
förutsättningar, risker och engagemang.
När det gäller offentliga byggnader har det tidigare inte varit tydligt hur
en liknande roll handlas upp. Det har förtydligats i ny lag 2017.
Operatören och fastighetsägare tecknar avtal om vad som ska gälla och
bestämmer då även de ekonomiska villkoren och drivkrafterna för bägge
parter.

Underhållsplan
Stadshallens stora underhållsbehov (underhållsskuld) påverkar i mycket
hög grad kostnaden. Byggnaden har ett eftersatt underhåll, kostnaden för
det eftersatta underhållet är beräknat till 100 mnkr. I projektet ingår inte
underhåll avseende byte av tak, fönster och renovering av fasad, då det
enligt underhållsplanen inte behöver åtgärdas ännu. Dessa kostnader är
därför inte med i hyreskalkylen. I underhållsplanen framgår när t ex tak
bör bytas. Löpande underhåll bekostas av fastighetsägaren och ska
normalt täckas av hyresintäkterna.
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Renovering- och ombyggnad
Kostnaden för renovering 1:1 är uppskattad till ca 100 mnkr vilket ger en
årlig kostnad om 13 mnkr. Kostnaden för renovering- och ombyggnad
1:1++ för konceptet från finrum till vardagsrum är uppskattad till ca 155
mnkr vilket ger en årlig kostnad om 17 mnkr.
I båda alternativen ingår ny golvuppbyggnad i konsertsal och sessionssal,
ny stolsinredning i konsertsalen, nya ytskikt, nya/renoverade hissar,
toaletter, nya tekniska installationer (vvs, el, styr, kyla, larm), nytt
miljörum, uppdatering av skyddsrum samt oförutsett/risk. En del av
åtgärderna krävs för att säkerställa myndighetskrav vid ombyggnation.
I alternativet 1:1++ ingår dessutom restaurang med kök, fler hissar,
utökade WC-faciliteter, större förrådsutrymmen, utrymningstrappa
kontorshus, utökad renovering utifrån operatörens önskemål samt ny
passage mellan Botulfsplatsen och Stadshallens foajé.

Hyreskostnad
I dag är hyresintäkterna 8 mnkr/år (självkostnadshyra). Nuvarande
hyresintäkter täcker inte fastighetens kostnader. Investeringskostnader på
100 miljoner ger en preliminär hyra på 13 mnkr/år. Investeringskostnader
på 155 mnkr ger en preliminär hyra på 17 mnkr/år.
Enligt tidiga utredningar antas en marknadsmässig hyra för en operatör
ligga på 10-12 mnkr. Detta innebär ökad kostnad för kommunen på 5-7
mnkr. Denna intäktsförlust behöver hanteras i kommunens budgetprocess
för kommande år.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska
styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell
gestaltning och driftskalkyl,
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt
kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos
servicenämnden.

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 120

Lokaler för skolidrott och gymnastik

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i
uppdrag att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne
Arena (nedan kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson
gymnasieskolas behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till
kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de två
hallarna.
Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika
intressenter:
Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner där
gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.
Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för
att ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.
Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en
evenemangsarena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat
att ett förslag på helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytor för
skolidrott skulle tas fram och att ett alternativ skulle redovisas på
Arenaområdet för gymnastikens behov i en hall. Det innebär en
utökning till tre hallar varav en är en dedikerad gymnastikhall.
Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag
behöver ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till
fullmäktige för beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i
uppdrag att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.
Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kulturoch fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att
ta fram komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för
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skolidrott samt en hall dedikerad för gymnastik enligt
investeringsprocessen efter projektering.
I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare
med alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta
fram ett underlag som ska ligga till grund för beställningen.
Utredningen ska belysa om det finns ytterligare behov i de två
idrottshallarna än skolbehov, som exempelvis konsertlokaler eller
matcharena med publikkapacitet. Om behov föreligger måste såväl
ekonomi och finansiering som driftkostnad och intäktsmöjligheter
belysas. Även eventuella behov av kringytor som kafé/restaurang
och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska merkostnaderna
jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning föreslås av
kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr.
Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en
hall för arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid
Sparbanken Skåne arena.
Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga
utredningskostnader som inte kan användas i kommande projekt.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för
lokaler. Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen
har möjlighet att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför
en beställning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 210
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau,
daterat den 13 augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS
2016/0265, §118.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018,
dnr KU 2018/0151.
Beställningsmall daterad den 17 maj 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beställning den 17 maj 2018, § 66, dnr
KU 2018/0151.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr
2016/0265.
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 375 dnr
2016/0265.
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Anföranden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Inger Tolsved Rosenkvist
(L), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anna-Lena
Hogerud (S), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson (KD),
Hanna Gunnarsson (V), Björn Abelson (S), Gunnar Brådvik (L), Börje
Hed (FNL), Daniel Beckman (FI) och Cherry Batrapo (FI) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anna-Lena Hogerud
(S), Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M), Björn Abelson (S)
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet för alternativ 3.
Emma Berginger (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Hanna
Gunnarsson (V) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2.
Inger Tolsved Rosenkvist (L) och Gunnar Brådvik (L) yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta
att beställa en 2 pos idrottshall och en 3,5 pos idrottshall för den
preliminära kostnaden om 139 mkr i enlighet med
serviceförvaltningens ursprungliga förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
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dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Emma Bergingers
(MP) m.fl yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande som motförslag.
Nej för bifall till Inger Tolsved Rosenkvists (L) m.fl yrkande som
motförslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Lokaler för skolidrott och gymnastik
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X

Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X
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Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret

Ersättare
Erik Hammarström

Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

24

6

20

0

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

Mats Nilsson

X
X
X
X

Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

X
33

7

25

Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster mot 7 Nej-röster och 25 som
avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således att Emma Bergingers (MP) m.fl
yrkande ska utgöra motförslag i huvudvoteringen.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Lokaler för skolidrott och gymnastik
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
Gunilla Hedlund
Mikulasek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist
Eva S Olsson

X
X
X
X
X
X
X

Akram Heidari

X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X

Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X
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Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

30

14

6

0

0

Ersättare
Erik Hammarström

Ja

Nej
X
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

Mats Nilsson

X
X

0

0

X
Inga-Lisa Sjödin

X
X

Birger Swahn

X
X

X

X
X
X
Betty Jansson
SUMMA:

X
37

21

7

Omröstningen utfaller med 37 Ja-röster mot 21 Nej-röster och 7 som
avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssosn
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i
huvudsak i enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet
för alternativ 3.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och
Liberalerna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 210

Lokaler för skolidrott och gymnastik

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i
uppdrag att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne
Arena (nedan kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson
gymnasieskolas behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till
kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de två
hallarna.
Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika
intressenter:
Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner där
gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.
Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för
att ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.
Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en
evenemangsarena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat
att ett förslag på helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytor för
skolidrott skulle tas fram och att ett alternativ skulle redovisas på
Arenaområdet för gymnastikens behov i en hall. Det innebär en
utökning till tre hallar varav en är en dedikerad gymnastikhall.
Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag
behöver ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till
fullmäktige för beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i
uppdrag att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.
Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kulturoch fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att
ta fram komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
skolidrott samt en hall dedikerad för gymnastik enligt
investeringsprocessen efter projektering.
I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare
med alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta
fram ett underlag som ska ligga till grund för beställningen.
Utredningen ska belysa om det finns ytterligare behov i de två
idrottshallarna än skolbehov, som exempelvis konsertlokaler eller
matcharena med publikkapacitet. Om behov föreligger måste såväl
ekonomi och finansiering som driftkostnad och intäktsmöjligheter
belysas. Även eventuella behov av kringytor som kafé/restaurang
och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska merkostnaderna
jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning föreslås av
kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr.
Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en
hall för arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid
Sparbanken Skåne arena.
Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga
utredningskostnader som inte kan användas i kommande projekt.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för
lokaler.
Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen har
möjlighet att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför en
beställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau,
daterat den 13 augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS
2016/0265, §118.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018,
dnr KU 2018/0151.
Beställningsmall daterad den 17 maj 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beställning den 17 maj 2018, § 66, dnr
KU 2018/0151.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr
2016/0265.
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 375 dnr
2016/0265.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet för alternativ 3.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,
att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,
att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler. samt
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade
alternativ 2.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2.
Vidare yrkar hon att kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,
att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler, samt
att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Philip Sandberg (L) och Emma Berginger (M) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i
enlighet med alternativ 2.
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,
att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,
att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler. samt
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade
alternativ 2.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att inom Arenaområdet bygga två idrottshallar för skolidrottens
behov och en hall som är fullt ut anpassad och dedikerad för
gymnastik i huvudsak i enlighet med alternativ 2,
att ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering med hög
prioritet för gymnastikhallen,
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel, samt
att Servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i
huvudsak i enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet
för alternativ 3.

Kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel,
att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler,
att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering
sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för
tillkommande lokaler. samt
att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda
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förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det
modifierade alternativ 2.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Emma Berginger
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 210/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Arenastiftelsens styrelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 4: Lokaler för skolidrott och gymnastik Dnr KS
2016/0265
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande: bifall till fyra av att-satserna från kommunkontoret,
1,2,3, 6; och avslag till att-satserna 4,5.
Vi anser alltså att de tre idrottshallarna ska byggas, men att man inte ska
spekulera vidare när det gäller alternativ 3: att bygga en av hallarna så att
det går att ha även sådant som konsertevenemang. Nu behövs det snabbt
tre idrottshallar, och det bästa är att arbetet koncentreras på att få dessa
färdiga.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-08-07

KS 2016/0265

Kommunstyrelsen

Lokaler för skolidrott och gymnastik
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i uppdrag
att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne Arena (nedan
kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson gymnasieskolas behov av
skolidrott. Den ena hallen skulle enligt beslutet vara anpassad för
gymnastikföreningars behov. Efter projekteringen skulle servicenämnden
återkomma till kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de
två hallarna.
Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika intressenter:
-

Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner
där gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.

-

Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för att
ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.

-

Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en
evenemangsarena.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat att ett
förslag på helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytor för skolidrott
skulle tas fram och att ett alternativ skulle redovisas på Arenaområdet för
gymnastikens behov i en hall. Det innebär en utökning till tre hallar
varav en är en dedikerad gymnastikhall.
Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag behöver
ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till fullmäktige för
beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i uppdrag
att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kultur- och
fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att ta fram
komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för skolidrott samt en
hall dedikerad för gymnastik enligt investeringsprocessen efter
projektering.
I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare med
alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta fram ett underlag
som ska ligga till grund för beställningen. Utredningen ska belysa om det
finns ytterligare behov i de två idrottshallarna än skolbehov, som
exempelvis konsertlokaler eller matcharena med publikkapacitet. Om
behov föreligger måste såväl ekonomi och finansiering som driftkostnad
och intäktsmöjligheter belysas. Även eventuella behov av kringytor som
kafé/restaurang och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska
merkostnaderna jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning
föreslås av kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr.
Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en hall för
arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid Sparbanken
Skåne arena.
Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga utredningskostnader
som inte kan användas i kommande projekt. Finansiering sker genom
kommunstyrelsens reserverade medel för lokaler.
Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen har möjlighet
att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför en beställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau, daterat
den 13 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS
2016/0265, §118
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, dnr KU
2018/0151
Beställningsmall daterad den 17 maj 2018
Kultur- och fritids beställning den 17 maj 2018, §66, dnr KU 2018/0151
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr
2016/0265.
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 375 dnr 2016/0265.

Tjänsteskrivelse

3 (10)
Diarienummer

2018-08-07

KS 2016/0265

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i uppdrag
att parallellt projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne
arena (nedan kallad Arenan) för att klara den nya skolan, Hedda
Andersson gymnasiets, behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till kommunstyrelsen
med underlag för en beställning av de två hallarna.
Ärendet initierades av behovet av skolidrottslokaler för den nya
gymnasieskolan Hedda Andersson och som ersättning för de två små
idrottshallarna på Svaneskolan. Behovet av skolidrottslokaler uppstår i
etapper från 2019. Det sågs tidigt att det var möjligt att samordna
gymnastikens behov av mer lokaler med utbyggnaden.
För att ha en möjlighet att klara tidsplanen beslutade kommunstyrelsen
att utredningen om idrottshallarna skulle inriktas på gällande detaljplan
intill Arenan.
För att snabba på processen och kunna erbjuda utbildningsnämnden
skolidrottslokaler redan till hösten 2020 fick Idala skolans och
Östervångskolans nya idrottshallar agera förlaga vid utformandet av
idrottshallen. Den andra hallen skulle utformas med nya Hyllieskolan i
Malmö stad som förlaga. Det är en idrottshall som kan ställas om till
gymnastikhall med hoppgropar som döljs under golven under skoltid och
mattor som hissa upp i taket.
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har inkommit med lokalprogram över hallarnas
innehåll. I framtagandet av lokalprogrammet har kultur- och
fritidsförvaltningen haft dialog med gymnastikföreningarna.
Efter dialog med gymnastikföreningarna presenterades ett förslag med
två idrottshallar för skolans behov där den ena hallen hade tre och en halv
positioner aktivitetsyta. Två positioner skulle då nyttjas för skolans
idrottsverksamhet under dagtid och resterande en och en halv position
nyttjas av gymnastikföreningar. Denna lösning skulle innebära att
gymnastikutrustningen permanent kan stå framme och föreningen slipper
omställningen av hallen före och efter sina aktiviteter. Med anpassad
lokal för gymnastik avses i detta fall hallutrustning i form av fasta
gymnastikredskap, såsom MD-gropar, skumgrop, fasttrack, airtracks,
tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Denna utrustning
skulle finnas i en och en halv-positionshallen. Även takhöjden skulle
anpassas till åtta meter för att uppfylla de rekommendationer som alla
discipliner klarar, förutom trampolin och rytmisk gymnastik som kräver
tio meter. Tvåpositionshallen skulle få sedvanlig utrustning och linjering.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat att ge
servicenämnden uppdraget att i dialog med berörda nämnder och
Arenastiftelsen samt övriga intressenter, återkomma med förslag på
helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytan för skolidrotten.
Uppdraget innefattade också att i dialog med gymnastikföreningarna
redovisa ett alternativ inom området för gymnastikens behov.
Serviceförvaltningen har arbetat fram tre alternativa volymstudier som
förslag utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts viljeinriktning från
2018-05-28. Volymstudierna har tagits fram i dialog med representanter
för kommunens verksamheter, företrädare för gymnastikföreningarna,
Arenastiftelsen och de externa intressenterna som är Johan Wester och
Jonas Lloyd. Utifrån volymstudierna har enkla och grova antaganden
gjorts om investeringsutgiften.
Arbetet med förslagen har skett i högt tempo vilket innebär att de inte är
helt genomarbetade varför utformningen kan förändras. Förslagen kan
användas till att ta ett inriktningsbeslut och för att ta ställning till den
framtida utvecklingen av Arenaområdet. Alternativen kan användas för
att ge en grov bedömning av investeringsutgiften för olika anpassningar
och nivåer av lokaler för publika arrangemang. Investeringsbeloppen är
således kostnadsbedömningar och inga regelrätta kalkyler.
Alternativ 1
Serviceförvaltningens första förslag bygger på uppdraget att skapa två
skolidrottslokaler för skolans behov, som kan nyttjas av föreningslivet
samt en dedikerad gymnastikhall. De två skolidrottshallarna med fyra
positioner läggs intill varandra för att skapa en sammanhängande yta
(dubbelhall). Idrottshallen skulle få en publikkapacitet på cirka 400
personer.
Hallen för gymnastik byggs i ett plan med kansli och teorirum på den
överbyggnad som görs ovan lastutrymmet.
Investeringsutgiften för detta förslags bedöms i ett tidigt skede till cirka
260-305 mnkr.
Alternativ 2
Det andra förslaget omfattar gymnastik med samlade omklädningsrum,
teorirum mm på plan 1 och gymnastik och förråd på plan 2.
Teknikutrymmen har förlagts på ett tredje plan. Skolidrotten i hall 2 och
3 har en dubbelhall med förråd på plan 1 och plan 2 med övre del
dubbelhall, möjlighet till enkla läktare och teknikutrymmen.
Investeringsutgiften bedöms till 265-315 mnkr.
Alternativ 3
I det tredje förslaget innehåller plan 1 sammanhängande utökad entréyta
samt publika ytor som reception, garderober och kiosk. Hall 1 har
samlade omklädningsrum på entréplan och hall 2 kan indelas i mindre
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delar med ridåväggar eller öppnas upp helt. Fasta läktare och
teleskopläktare ingår samt backstage-utrymmen. Plan 2 innehåller en
hall för gymnastik, kansli, teorirum och interntrappa. Hall 2 och 3 för
skolidrott innehåller övre läktare och loger. Det finns generösa
passageytor, överbyggnad av lastgård, lounger, restaurang mm. Förslaget
innehåller ett tredje plan som innehåller sammanhängande passageyta
mellan nya och befintliga hallar, ljus- och ljudutrymmen och fläktrum
samt loger mellan de höga takbalkarna.
Kommunkontoret bedömer att detta alternativ kommer ha en längre
genomförande tid jämfört med alternativ 1 och 2. Både för att det är en
mer komplex byggnation och för att genomföra nödvändiga utredningar.
Om detta alternativ väljs är bedömningen att en ny torgbildning och bro
över Ringvägen är nödvändig. Detta ingår inte i nedan
kostnadsbedömning utan tillkommer.
Investeringsutgiften bedöms grovt i detta tidiga skede till 385-430 mnkr.
Alternativen presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Kommunkontorets kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med EVP-processen påtalat
behovet av ytterligare lokaler anpassade för gymnastik. Gymnastik är den
största sporten bland flickor i Lunds kommun. Det finns behov av
ytterligare lokaler anpassade för gymnastik åt de idag verksamma
gymnastikföreningarna.

Lokaliseringsprövning för gymnastikens behov
Som alternativ till utbyggnad av Arenan har Bollhuset initialt utretts som
en möjlig placering av idrottshallarna. Bedömningen är att detaljplanen
inte medger en snabb utbyggnad och därmed är Arenan det snabbaste
alternativet.
Det är även möjligt att bygga ut på samma tomt som Hedda Andersson
gymnasiet planeras på då de två skolidrottshallarna skulle rymmas där.
Men det bedöms finnas vinster med att samla idrottslokalerna i kluster
vid Arenan då de kan användas mer flexibelt för andra evenemang. Den
del av Svaneskolans tomt som inte behövs för själva skolan planeras av
byggnadsnämnden istället för bostäder.
Kommunkontoret anser att det är en svaghet att lokaliseringen för
gymnastikhallen inte har utretts. Arenan är byggd för att få ett
samnyttjande av lokalerna till skolundervisning, konferenser, evenemang
och arrangemang som mässor, konserter och så vidare. Gymnastikens
lokaler går inte att samordna med annan verksamhet eftersom de är
dedikerade ytor endast för gymnastikträning. Det är vanligtvis inte
möjligt för en idrottslärare att nyttja lokalerna för undervisning då detta
är speciallokaler. Både nyttjare och ledare måste ha kunskap och
kompetens för att på ett säkert sätt kunna använda lokalen. Satsningen på
gymnastiklokalen skulle dock kunna möjliggöra att skolorna i
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närområdet kan skapa profilklasser med tillval gymnastik för gymnaster
att kunna nyttja hallen med utbildade tränare.
Kommunkontoret vill påtala att planeringen av Klostergårdens
idrottsområde där Arenan är placerad ska vara strategisk och långsiktig.
Det finns begränsat med utrymme och flera idrotter behöver ytterligare
lokaler. Det bör reserveras mark för ytterligare en isrink intill befintlig
ishall även om en eventuell utbyggnad för tillfället inte är aktuellt. För
ishallar finns det samordningsvinster då isen regelbundet ska spolas. Om
ishallar ligger intill varandra kan ismaskin och personal samnyttjas och
ger på så sätt lägre driftskostnad.

Beställningen av projektet
Kommunkontoret anser att innan projektet kan beställas av
kommunfullmäktige måste projektet utredas ytterligare. Det underlag
som finns för vad som ska byggas är enkla volymskisser. Utifrån dessa
kan antagande om antal kvadratmeter göras och investeringsutgiften
bedöms sedan utifrån erfarenhet. Beslutsunderlag inför beställning ska
innehålla behov och investeringsutgift med driftkonsekvenser. Detta kan
ses som ett riskprojekt då detta är lokaler som kommunen inte normalt
bygger. Detta ställer krav på att ärendet är väl utrett innan beställning
sker.
Kommunkontoret föreslår att efter projektering ska Kultur- och
fritidsnämnden genomföra en förnyad beställning. Först då kan kulturoch fritidsnämnden och kommunstyrelsen ta full ställning till projektet i
sin helhet.

Konsert- och Evenemangsarena
I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 har
kommunen haft dialog med externa intressenter som är Johan Wester och
arkitekten Jonas Lloyd. De önskar att de tillkommande hallarna ska
utformas för att klara arrangemang i form av större konserter. De
idrottshallar som nu planeras i grundalternativet är möjliga att ställa om
till mässor med vissa kringytor för besökare och faciliteter som toaletter.
De ska utformas som en stor hall med 4 positioner. Det innebär två
fullstora hallar som med vikväggar ska kunna delas in i mindre enheter
för skolidrotten och föreningsidrotten.
Om de nya idrottshallarna ska utformas efter de externa intressenternas
önskemål och förslag och kunna nyttjas för exempelvis konserter bör
ytterligare utredningar för publikkapacitet liksom utformning av ljud och
scen genomföras. För att klara konserter måste betydande kringytor
tillkomma som toaletter, loger, försäljning, restaurangytor, utrymning,
entréer, backstage, förrådsutrymmen och så vidare. Ventilationen måste
byggas för att klara tusentals personer istället för ett par hundra.
Kommunkontoret anser att om en satsning på evenemangshall ska
genomföras vid Arenan bör en analys genomföras för att se om
investeringen är motiverad. Det är inte utrett eller beskrivet om det finns
behov eller underlag för en ytterligare konsertlokal i regionen.
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Utredningen bör svara på hur man löser skolans behov vid evenemangen
i skolidrottens lokaler på Arenan då det kan innebära att skolan och
föreningsverksamheten inte kan nyttja anläggningen under den tiden.
Den befintliga Arenan byggdes för att användas till konserter,
arrangemang och evenemang. Kommunkontoret anser att den kommande
utredningen bör svara på om den är ändamålsenlig och om en ny hall kan
locka konserter till Lund. Utredningen bör involvera arrangörer och
bolag som anordnar konserter. Investeringen i nuvarande Arena och
stiftelsen som driver verksamheten har inte utvärderats sedan den stod
färdig.
Alternativ 3 är det alternativ som bäst tillgodoser önskemål från de
externa intressenterna kring utvecklingen av Arenan.

Lokaler för arrangemang och evenemang i Lunds
kommun.
Det planeras betydande investeringar av både kommunen och privata
intressenter i publika anläggningar i Lunds kommun. Det planeras en
anläggning på Brunnshög kallad The Loop. En satsning på Stadshallen är
beslutad av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige
den 30 augusti. Kommunen arbetar även för att ett mötesforum för
konferenser i extern regi ska komma till stånd vid Lunds C. Utredningen
bör visa en samlad bild av allt som planeras i konsert- mötes och
kongressanläggningar för närvarande och kopplas till
evenemangsstrategin.
Det finns även befintliga lokaler med viss publikkapacitet, som
Viktoriastadion, som är byggd för att kunna hantera större arrangemang,
som eventuellt kan anpassas för konserter.
På uppdrag av kommunstyrelsen pågår arbete med en
evenemangsstrategi för Lunds kommun. Ett förslag ska under hösten
2018 behandlas av kommunstyrelsen. I den bör även utvecklingen av
Arenan ingå. Kommunkontoret anser att det vore önskvärt att avvakta
denna utredning innan man beslutar om en inriktning motsvarande
alternativ 3 så att det finns en konsekvens och strategi för kommunens
engagemang i olika anläggningar.
Infrastruktur kopplat till Arenans utveckling
Stadsbyggnadskontoret har framfört att det vore önskvärt med en
förbättrad koppling mot stadsparken, befintlig angöring och
parkeringshuset Arena Park med en gång- och cykelbro över Ringvägen.
I alternativ 2 och 3 byggs en ny entré ut mot Ringvägen varför en plats,
till exempel ett Arenatorg, skulle skapa en ny framsida mot stadsparken.
Alternativ 1 innehåller inte någon ny entré och inga nya
infrastruktursatsningar krävs. Alternativ 2 har ny entré mot Ringvägen
och stadsparken och skulle vinna på åtminstone bättre koppling mot park
och p-hus med en gång- och cykelbro. Alternativ 3 kräver torg/plats
framför ny entré som leder in i foajéytorna samt en ny gång- och
cykelväg.
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Investeringen i ny bro och torg är grovt uppskattad till cirka 15-25 mnkr
beroende på storlek och kvalitet och ingår inte i servicenämndens ovan
gjorda bedömningar av investeringsutgiften för de olika alternativen.

Beställning och beslut
Det underlag som finns är enkla volymskisser på hur hallarna ska
placeras samt en beställning från kultur- och fritidsnämnden. Utifrån
volymskisserna kan ett visst antal kvadratmeter bedömas och en
investeringsutgift per kvadratmeter kan bedömas. Innan slutligt beslut
fattas om satsningen bör investeringen vara kalkylerad utifrån
planritningar där även vissa tekniska konstruktionslösningar finns
bedömda eller till och med utredda.
Kommunkontoret bedömer att det är möjligt att utifrån nuvarande
beslutsunderlag besluta om en inriktning för det fortsatta arbetet.
Samtliga alternativ innehåller en särskild byggnad för gymnastiken.
Innan investeringsutgiften är fastställd går det inte att fastställa den
ekonomiska driftkonsekvensen för Lunds kommun. Finansiering av
idrottshallarna och lokalerna för gymnastiken sker genom skolpeng och
lokalbidrag.
Däremot kan kommunstyrelsen ta ställning till behovet av dedikerade
gymnastiklokaler och skolidrottshallar och därmed ge servicenämnden i
uppdrag att gå vidare med den delen som handlar om kommunens behov
för föreningsliv och lokaler för skolidrott.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om en utökning
av kommunstyrelsens beslut 2017-12-06. Utökningen består av att
beställningen ändras från två idrottshallar till tre varav en är dedikerad
för gymnastik. Detta för att tydligt ge ett uppdrag till berörda i pågående
process.
Om kommunstyrelsens vilja är en evenemangshall som ska klara av
större arrangemang bör kultur- och fritidsnämnden tillsammans med
Kommunkontoret utreda behovet och ta fram förslag på finansiering och
driftsekonomin innan utbyggnad av Arenan beställs. Finansiering och
driftskostnader ska särskilt utredas med inriktning på att
evenemangsanläggningen ska bära sina egna kostnader. Dialog med
Arenastiftelsen bör ske i detta arbete.
Kommunkontoret bedömer att investeringskalkylerna är osäkra.
Serviceförvaltningen kan bedöma investeringsutgiften för de vanliga
idrottshallarna baserat på erfarenhet av tidigare byggda idrottshallar. Om
lokalerna ska användas för ytterligare verksamheter som konserter,
arrangemang och evenemang saknas jämförelseobjekt.
För att undvika att utbyggnad ska genomföras i etapper, vilket riskerar att
bli en mindre god lösning och dessutom dyrare än nödvändigt, är det
angeläget att kommunstyrelsen nu beslutar om en inriktning för projektet
innan någon del genomförs. Upphandling bör ske av helheten. Indelning i
två eller flera etapper innebär risk för att endast en anbudsgivare finns till
de senare etapperna.
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Serviceförvaltningen bedömer att de utredningar som nu görs i ett tidigt
skede och som riskerar att inte kunna användas i kommande projekt
uppgår till ca 1,2 mnkr. Endast de delar av utredningen som kan
användas i tillkommande projekt får aktiveras genom
redovisningsreglerna. Resterande del belastar servicenämndens resultat.
Kommunkontoret föreslår att servicenämnden ersätts för de
utredningskostnader som inte kan aktiveras i projektet och att detta
finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler.
Föreslås att servicenämnden får i uppdrag att påbörja projektering för en
hall dedikerad för gymnastik och två idrottshallar för skolidrottens behov
inom Arena-området i huvudsak i enlighet med alternativ 2. För det fall
kommunstyrelsen anser att alternativ 3 bör utredas vidare får kultur och
fritidsnämnden i samarbete med kommunkontoret i uppdrag att ta fram
underlag för beställning. Dialog med Arenastiftelsen ska föras.
Utredningen som ingår i underlaget ska innehålla analys av och kunna
svara på behov av konsertlokaler, matcharena mm sam de merkostnader
som den utökningen innebär. Utredningen ska belysa de ekonomiska
förutsättningarna för en evenemangsarena. Merkostnaderna jämfört med
en vanlig idrottshall ska tydliggöras. Arbetet bör bedrivas parallellt med
framtagandet av evenemangsstrategin. Kultur- och fritidsnämnden ska
återkomma till kommunstyrelsen med ny beställning med de nya
förutsättningarna.
Temporära lösningar för skolidrotten
Idrottslokalerna för Hedda Andersson gymnasiet kommer inte stå klara
till hösten 2019. Tillfälliga lokaler utreds av serviceförvaltningen. Det
finns ännu ingen lösning eller kostnad framtagen för detta.
Servicenämnden ska återkomma med förslag och kostnader för tillfälliga
lokaler enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att

inom Arenaområdet bygga två idrottshallar för skolidrottens behov
och en hall som är fullt ut anpassad och dedikerad för gymnastik i
huvudsak i enlighet med alternativ 2,

Att

ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering med hög
prioritet för gymnastikhallen,

att

för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsmedel.
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att

för det fall kommunstyrelsen avser att gå vidare med alternativ 3,
ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans
kommunkontoret utreda och ta fram ett underlag som ska ligga till
grund för beställningen. Avstämning med Arenastiftelsen ska ske.

att

kultur- och fritidsnämndens utredning i så fall finansieras med 500
tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokaler samt

att

Servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för nedlagda
utredningskostnader i projektet och att finansiering sker genom
kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokaler

Carin Hillåker
tf Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden
Arenastiftelsens styrelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 237

Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i
Genarp

Dnr KS 2018/0613

Sammanfattning
Lunds kommun är enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning skyldiga att tillhandahålla en
bostad för nyanlända efter anvisning. För att lösa en del av
bostadsbehoven har Tekniska förvaltningen genomfört en
markanvisningstävling i Genarp där en förutsättning var att Lunds
kommun ska teckna hyresavtal om samtliga 32 lägenheter under 5
år.
Årshyran bedöms till 4,5 mnkr och den finansieras genom att de
boende betalar hyror för lägenheterna.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att ge
servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att
genomföra projektet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018
Servicenämndens beslut den 29 augusti 2018, § 66
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2018.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, Dnr SN
2018/0199.
Samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Veidekke
Förslag till blockhyresavtal med tillhörande bilagor.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut 23 maj 2018, § 133.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Hanna
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår på
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal enligt
bifogat förslag för fastigheterna Vollmar 1-6, Wrangel 1-6 och
Pottemakaren 1-4 i Genarp, Lunds kommun.
finansiering sker inom befintliga ramar.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 237/01
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Socialnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/0382

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 september
2018, ärende 6, ”Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i
Genarp” Dnr KS 2018/0613
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi anser att kommunen inte ska genomföra den typ av projekt där man
bygger hela områden för endast nyanlända, eller med en mycket hög andel
nyanlända. Vi i SD vill istället upphöra med hela mottagningen av
asylinvandrare.
För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2018-08-27

1 (3)
Diarienummer

KS 2018/0613

Förhyrning av bostäder till sociala ändamål i Genarp
Sammanfattning
Lunds kommun är enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning skyldiga att tillhandahålla en
bostad för nyanlända efter anvisning. För att lösa en del av
bostadsbehoven har Tekniska förvaltningen genomfört en
markanvisningstävling i Genarp där en förutsättning var att Lunds
kommun ska teckna hyresavtal om samtliga 32 lägenheter under 5
år.
Årshyran bedöms till 4,5 mnkr och den finansieras genom att de
boende betalar hyror för lägenheterna.
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att ge
servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att
genomföra projektet.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, Dnr SN
2018/0199.
Samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Veidekke
Förslag till blockhyresavtal med tillhörande bilagor.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut 23 maj 2018, § 133.

Barnets bästa
Bostäderna som Lunds kommun avser att hyra är bland annat
avsedda för barnfamiljer varför barn kommer att påverkas av
beslutet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-27

2 (3)
Diarienummer

KS 2018/0613
Av FN:s konvention om barns rättigheter följer att barnets bästa ska
komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vidare
framgår att barn har rätt till en skälig levnadsstandard, däribland en
bostad. Alla barn har också rätt till social trygghet, lek, vila och fritid.
I de avtal som nu föreslås ges barnfamiljer möjlighet att hyra en
lägenhet i andra hand på skäliga hyresvillkor. De har också möjlighet
att erbjudas ett förstahandshyreskontrakt. Lägenheterna är inte
avsedda för genomgångsboende vilket skapar en mer trygg
boendemiljö där boende också ges en faktisk möjlighet att lära känna
varandra och närmiljön.
En stabil bostadssituation är en grundläggande förutsättning för att
etableringen i samhället ska fungera.

Ärendet
Lunds kommun är enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning skyldiga att tillhandahålla en
bostad för nyanlända efter anvisning. Lagen omfattar nyanlända som
har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annat
skyddsbehövande och deras anhöriga. Lunds kommun är därför i
behov av att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att
kunna ta emot de nyanlända som anvisas till kommunen.
Som en lösning på bostadsbehovet har tekniska nämnden genomfört
en markanvisningstävling där vinnaren åtar sig att snabbt bygga
prisvärda bostäder åt nyanlända. Ett krav i tävlingen var att den
vinnande aktören skulle erbjuda Lunds kommun att hyra samtliga
lägenheter i fastigheterna under de fem första åren. Därefter ska
bostäderna, efter sedvanlig prövning av hyresgästen, erbjudas de
hyresgäster som bor i lägenheterna. Veidekke har efter tävlingen fått
markanvisningen och nu vill serviceförvaltningen teckna nödvändiga
avtal för att genomföra projektet. Projektet omfattar 32 stycken
lägenheter med en årshyra på 4,5 mnkr.
Inflyttningen bedöms kunna ske från och med april 2019. Under 5 år
administrerar och agerar Lunds kommun hyresvärd för de 32
lägenheterna mot de boende genom en sk blockförhyrning. Från och
med 2021-12-31 kan Lunds kommun välja att enskilda
lägenhetsavtal bryts ut från blockförhyrningen och överförs till
Veidekke Detta kräver att lägenhetshyresgästen uppfyller de i
samarbetsavtalet specificerade kraven.
Lunds kommun har möjlighet att efter uppsägning avsluta avtalet
med Veidekke 2024-04-04. Planeringen är idag att kommunen ska
genomföra uppsägningen och avsikten är att
förstahandshyreskontrakt avseende lägenheterna ska erbjudas de

Tjänsteskrivelse
2018-08-27

3 (3)
Diarienummer

KS 2018/0613
andrahandshyresgäster som uppfyller kraven som anges i
samarbetsavtalet.
Enligt Migrationsverkets prognos och länsstyrelsens tilldelning för
2018 är att Lunds kommun ska ta emot drygt 200 flyktingar under
2019.
Den hyra som andrahandshyresgästerna ska betala till kommunen
motsvarar den som kommunen betalar till fastighetsägaren.

Kommunkontorets kommentarer
Genom denna lösning tillförs Genarp nya välbehövliga lägenheter
vilket kommunkontoret anser vara positivt. Den hyra som Lunds
kommun ska ersätta fastighetsägaren med motsvarar
lägenhetshyrorna för de boende. Kommunens nya
bostadsorganisation på serviceförvaltningen ska administrera
lägenheterna. Den risk som finns med inhyrningen är att Lunds
kommun inte skulle lyckas hyra ut lägenheterna och kommunen får
en vakans i beståndet. Men denna risk bedömer kommunkontoret
som liten. Bedömningen är att Lund de närmaste åren kommer ha en
tilldelning på cirka 200 flyktingar om året.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal enligt
bifogat förslag för fastigheterna Vollmar 1-6, Wrangel 1-6 och
Pottemakaren 1-4 i Genarp, Lunds kommun.

att

finansiering sker inom befintliga ramar.

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Tekniska Nämnden
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Socialnämnden
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 123

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 215
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Christer
Wallin (M), Zoltan Wagner (-), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof
Andersson (SD), Ewa Björnberg (MP), Börje Hed (FNL), Mats Olsson
(V), Anna-Lena Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson
(KD) och Sven-Bertil Persson (V) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Anna-Lena
Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson (KD) och SvenBertil Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att i samverkan med
berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga ridhuset
på Östra Torns Nygård. I andra hand yrkas avslag på förslaget.
Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på
förslaget.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

X
X
X
X
X

Helena Falk

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Ja
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

34

16

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret

Ersättare
Erik Hammarström

Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Mats Nilsson

34

16

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

X
45

20

Omröstningen utfaller med 45 Ja-röster mot 20 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och
finner att kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2018-08-30
Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X

Gunilla Hedlund
Mikulasek

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X

Eva S Olsson

X

X
X

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Kenneth Persson
Carl Sjöberg
Sofie Lemontzis
Bengt Svensson

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dennis Svensson

X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Nej

Utdragsbestyrkande

30

20

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

Parti
(MP)
(V)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(FI)
(L)
(SD)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V

Ersättare
Erik Hammarström

Mats Nilsson

30

20

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X

Birger Swahn

X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

40

25

Omröstningen utfaller med 40 Ja-röster mot 25 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons
(S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna och FörNyaLund
reserverar sig mot beslutet i återremissfrågan. Ledamöterna från
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut i sak.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

10 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

§ 215

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD),
Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M)
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan
med berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga
ridhuset på Östra Torns Nygård.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Börje Hed (FNL) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 215/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-15
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217,
kl. 15.00-18.30

Ersättare

Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 207-228

Plats och tid för justering

Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-15

KS 2018/0381

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Paragrafer

§ 207-228

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-13

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti
2018, ärende 9. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8
i Lund, (KF) nr KS 2018/0113
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi vill se en annan placering
för ridanläggningen. Ärendet har återremitterats och diskuterats
länge. Nu har ärendet kommit till vägs ände, och vi hoppas att
ridanläggningen på Ladugårdsmarken ändå faller väl ut. I konsekvens
med vår tidigare kritik vill vi dock vara tydliga och yrkar därför avslag.

För Sverigedemokraterna 2018-08-15

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15

Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
(Dnr: KS 2018/0113)
Vi är övertygade om att den föreslagna placeringen på Ladugårdsmarken inte är optimal.
Alliansen var förvisso med om att skapa en detaljplan för den nu föreslagna placeringen av
ridhuset, men det var utifrån de då gällande premisserna. När det nu visar sig att det finns en
möjlighet att lokalisera ett nytt ridhus till Östra Torns Nygård menar vi att det är ett överlägset
alternativ.
Om ett nytt ridhus lokaliseras till Östra Torns Nygård tror vi att anläggningen kan få en lägre
kostnad och ha bättre förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad. Dessutom finns där
befintliga byggnader som kan tas i bruk relativt omgående. En annan angelägen aspekt att ta
hänsyn till är tillgängligheten till en ridanläggning med kollektivtrafik. I synnerhet för att barn
och ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna åka till ridhuset. Östra Torns Nygård är i det
avseende också ett bra alternativ därför att det går både stads- och regionbussar i närheten.
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vis oss till förmån för vårt
yrkande.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Börje Hed (FNL)

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-07-09

KS 2018/0113

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-3596398
britt.steiner@lund.se

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande ridanläggning då
den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte
längre är optimal.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya
anläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för
området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i
Sverige. En ridanläggning påverkar barns och ungdomars möjlighet till
utövande av ridsport och skapar förutsättningar för barns och ungdomars
möjlighet för en aktiv fritid med god kvalitet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-07-09

KS 2018/0113

Ärendet
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande ridanläggning då
den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte
längre är optimal.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011 att förorda en
placering på Ladugårdsmarken 5:8, i enlighet med utredningen, att pröva
investeringen i investeringsberedning för 2013-2015 samt att uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden att svara för koordinering och genomförande.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus,
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en
stalldel och ridbanor utomhus.
Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 kronor.
Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva
anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid
behov i den nya anläggningen.

Återremissen
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för
området kring Ladugårdsmarken.

Ridvägar
Kommunkontoret har gjort en genomgång av befintliga och planerade
ridvägar i samråd med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen. Befintliga och planerade ridvägar
har markerats på de två följande kartorna utifrån befintlig – planerade
ridvägar (Bild 1) samt utifrån vem som är väghållare (Bild 2).

Bild 1

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2018-07-09

KS 2018/0113

Bild 2

Genomgången visar att både befintliga och planerade ridvägar till största
del är på kommunal mark. De ridvägar som förläggs på väg med privat
väghållare är kommunen i flera fall del i vägsamfällighet, eller har
vägsamfälligheten kommunala eller statliga bidrag.
För ridvägen på den så kallade beträdan på mark som ägs av Svenska
Kyrkan finns ett giltigt avtal.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret kan konstatera att det finns tillräckligt antal ridvägar
runt den planerade anläggningen för att säkra tillgängligheten. För
ridvägar på privat mark finns giltiga avtal.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor,
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, kommunkontorets
ekonomiavdelning

