Serviceförvaltningen
Stab
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2018-10-31

Anna Månsson
anna.mansson2@lund.se

Anmälningar
SN 2018/0002
Till servicenämndens sammanträde den 14 november 2018
1. Investeringsanslag oförutsedda behov, serviceförvaltningen 2018.
2. Samverkansprotokoll serviceförvaltningen 181012. Dnr SN
2018/0046.

3. Tekniska nämndens beslut 2018-09-18 § 220 Markanvisningsavtal
inom Stångby 5:28, Stångby Väster. Dnr SN 2018/0363.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30 § 113 Välfärdsrapport
Lunds kommun 2017. Dnr SN 2018/0364.

5. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-03 § 265 Delårsrapport för
Lunds kommun per den 31augusti 2018. Dnr 2018/0149.

6. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-27 § 142 Bestämmelser om
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022. Dnr SN 2018/0383.
7. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-27 § 143 Uppdrag från
partiöverläggningarna. Dnr SN 2018/0384.

8. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-27 § 153 Motion från Philip
Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) ”Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster”. Dnr SN 2017/0393.
9. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-27 § 148 Kemikalieplan för
Lunds kommun – LundaKem. Dnr SN 2017/0654.
10. Barn- och skolnämndens beslut 2018-10-16 § 150 Fastställande
av planeringsunderlag 2018-2023. Dnr SN 2018/0394.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2018
Inv typ 1000
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

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

661289
661290
661291
661292
661293
661294
661295
661296
661297
661299
661300
661301

1019
1110
1056
1253
1253
1086
1049
1160
1160
1482
1609
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
Gråsparvsvägen 5B Renovering nya dörrar & ytskikt
Stäket ny installation kåpa, ventilation
Kristallen ombyggnation konferansrum

PM
EH
OF
SB
SB
SB
OF
EH
EH
AC
OF
AC

Rest
Uppdat datum:
18-10-25 /MA

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal
Anslag
17 000 000
100 000
500 000

500 000
383 000
1 400 000
130 000
528 000
3 500 000
855 000
300 000
500 000
800 000
1 200 000
2 500 000
1 100 000
500 000
440 000
65 000
1 000 000

16 301 000
699 000

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
323 556 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*
228 991
57 286 Skall inte generera tillägg
710 786 Skall inte generera tillägg
205 057 Invest summan höjs till 1,2 mnkr enl EF 181012. Ska generera tillägg.
933 751
6 395
24 751

4 518 832
"+ 1.750.000 ?? Se text på proj 661287

Serviceförvaltningen

Protokoll
2018-10-12
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Samverkansmöte serviceförvaltningen
Tid:

Fredagen den 12 oktober 2018 klockan
10:00 – 10:28
Kristallen, Plan 7, Kalkstenen

Plats:
Närvarande:
Arbetsgivaren:

Alma Hodzic (Ordförande)
Kristina Grankvist-Nordén (HR)
Anna Månsson (Sekreterare)

Kommunal:

§ 1 Val av sekreterare

Anette Gustavsson
Preben Widerberg

Anna Månsson utses till sekreterare.

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses för Kommunal Anette Gustavsson.

§ 3 Föregående mötesprotokoll 2018-09-14
Ingen kommentar.

§ 4 Nämndärenden

Ordföranden går igenom ärenden till nästa servicenämnd den 17
oktober och lyfter fram tre ärenden som bedöms vara av särskilt
intresse:
• Serviceförvaltningens plan för systematiskt
brandskyddsarbete
• Serviceförvaltningens krisberedskapsplan
• Risk och sårbarhetsanalys och handlingsplan för
Serviceförvaltningen

Kommunal tar upp frågan gällande möjlighet att ta kontakt med
närmast anhörig vid en kris. Idag har de anställda inte tillgång till
anhöriglistorna när de är runt på olika arbetsplatser. Anser vidare
att det inte ska vara chefen som har anhöriglistorna då cheferna ofta
är svåra att få tag på. Påpekar att det är en uppgift som ska vara lätt
att ta reda på samt att det bör finnas rutin för hur listorna ska
uppdateras. Ordföranden tar frågan med sig och ska se över hur det
fungerar.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

De fackliga representanterna får ta del av lista över
delegationsbeslut i personalärenden som ska anmälas till
servicenämnden den 17 oktober.
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Protokoll
2018-10-12

§ 5 Verksamhets- och organisationsfrågor
Ingen kommentar.

§ 6 Arbetsmiljö

Kommunal påminner om att skyddsrondsprotokoll ska redovisas för
samverkansgruppen samt att LISA-ärenden behöver avslutas då det
är många gamla ärenden som är öppna i systemet.

§ 7 Jämställdhet, mångfald
Ingen kommentar.

§ 8 Miljöfrågor

Ingen kommentar.

§ 9 Övrigt

Info om servicedagen den 27 september
Ordföranden informerar om servicedagen den 27 september där
Robert Karjel höll ett föredrag om piratjakt och vikten av att ha en
gemensam målbild. Efter föreläsning hölls en workshop som gick ut
på att identifiera hinder (”pirater”)i förvaltningens verksamhet.
Resultatet av workshopen ska presenteras för ledningsgruppen och
kommer att användas i verksamhetsplanen. Det var ca 420 personer
som deltog i servicedagen och merparten gav ett positivt omdöme till
arrangemanget i den undersökning som gjordes i slutet av dagen.
Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Alma Hodzic
Ekonomichef

För Kommunal:
Anette Gustavsson
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 220

Markanvisningsavtal inom Stångby 5:28,
Stångby Väster II

Dnr TN 2018/0217

Sammanfattning
Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för
Stångby Väster II möjliggör bland annat cirka 750 bostäder, skola,
förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära
läge. Lunds kommuns fastighets AB (LKF) har i tidigt skede anvisats
mark inom Stångby Väster II genom beslut i tekniska nämnden, den
15 april 2015. Detaljplanen har omarbetats rörande de delar som
behandlas i den tidiga markanvisningen till LKF. LKF föreslås få en
ny markanvisning som syftar till att precisera tidigare
markanvisning, samt definiera förutsättningarna för
markanvisningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 augusti 2018.
Markanvisningsavtal.
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
(Stångby Väster II), PÄ 21/2011.
Tekniska nämndens beslut den 15 april 2015, § 89.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Clas Fleming (V) bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att teckna markanvisningsavtal med Lunds kommuns fastighets AB
angående kvarteren Kornknarren, Storspoven, Alikan och
Gulärlan inom Stångby Väster II
Beslut expedieras till:
Akten
Lunds kommuns fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Serviceförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

TN 2018/0535

Tekniska nämnden
Plats och tid

Profyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-09-18 klockan
17.30–20.04

Ledamöter

Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M)
Clas Fleming (V)
Hanna Örnskär (MP)
Camilla Neptune (L)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Jean Niyongabo (MP)
Istvan Ulvros (FNL)
Marit Stigson (FI)

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

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 202-224

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-18

TN 2018/0535

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-18

Paragrafer

§ 202-224

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Johanna Blixt

046-359 98 40

Tjänsteskrivelse
2018-08-27
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Tekniska nämnden

Johanna.blixt@lund.se

Markanvisningsavtal inom Stångby 5:28, Stångby
Väster II
Dnr TN 2018/0217

Sammanfattning

Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för
Stångby Väster II möjliggör för bland annat cirka 750 bostäder, skola,
förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära
läge. Lunds kommuns fastighets AB (LKF) har i tidigt skedde anvisats
mark inom Stångby Väster II genom beslut i tekniska nämnden,
2015-04-15. Detaljplanen har omarbetats berörande de delar som
behandlas i den tidiga markanvisningen till LKF. LKF föreslås få en
ny markanvisning som syftar till att precisera tidigare
markanvisning, samt definiera förutsättningarna för
markanvisningen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 augusti 2018
Markanvisningsavtal
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
(Stångby Väster II), PÄ 21/2011
Tekniska nämndens beslut den 15 april 2015, § 89 (bifogas ej)

Barnets bästa

Beslutet påverkar inte barn/unga direkt. Skapa fler bostäder får
anses ha positiv effekt för barn och unga. I planläggningen har
hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen.

Ärendet

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Dagens Stångby domineras av enfamiljshus med upplåtelseformen
äganderätt. För att stärka en långsiktig social hållbarhet så ska
Stångby utvecklas med olika bostadstyper med olika
upplåtelseformer. Som en start för att kunna erbjuda ett varierat
utbud i Stångby föreslår Lunds kommun (kommunen) en
markanvisning till Lunds kommuns fastighets AB (LKF) i Stångby,
precis väster om järnvägsspåret. Markanvisningen innebär
byggnation av hyresbostäder i varierad storlek och typ.
Besöksadress

Brotorget 1, Lund

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

tekniska.forvaltningen@lund.se

Bakgrund

Tjänsteskrivelse
2018-08-27

Kommunen har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten
Stångby 5:28. Det detaljplanelagda området benämns Stångby Väster
II. Detaljplanen för Stångby Väster II vann laga kraft 2017-06-22,
efter att ett prövningstillstånd till mark- och övermiljödomstolen
avslogs. Detaljplanen möjliggör för bland annat cirka 750 bostäder,
skola, förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett
stationsnära läge.

Utbyggnad och tidsplan

Kommunen kommer bygga ut nödvändig infrastruktur på allmän
plats, såsom byggata, vatten- och avloppsledningar,
dagvattenfördröjningsdamm, teleledningar, elledningar, fiber m.m.,
för att kunna påbörja byggnation av bostäder. Byggnationen av
allmän plats är uppdelad i flera etapper då det är ett stort
utbyggnadsområde. Inom etapp ett för allmän plats har
tilldelningsbeslut av entreprenör skett, dock har beslutet
överklagats. Det innebär att tidigare planerad tidsplan för
utbyggnaden av allmän plats och bostäder inom etapp ett förskjuts
något framåt. I nuläget bedömer tekniska förvaltningen att byggstart
av nödvändig infrastruktur kan ske i mars 2019. Ambitionen är då
att kunna påbörja bostadsbyggnationen inom kvarteren som
omfattas av markanvisningen slutet av år 2020.

Markanvisning

LKF har i tidigt skedde preliminärt anvisats mark inom Stångby
Väster II genom beslut i tekniska nämnden, 2015-04-15.
Detaljplanen har omarbetats berörande de delar som behandlas i
den tidiga markanvisningen till LKF. LKF föreslås få en ny
markanvisning som syftar till att precisera tidigare markanvisning,
samt definiera förutsättningarna för markanvisningen.
Markanvisningen till LKF föreslås omfatta kvarteren Kornknarren,
Storspoven, Alikan och Gulärlan. För kvarterens placering se
svartmarkerade kantlinje i bild 1.
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Tjänsteskrivelse
2018-08-27

Bild 1. Svart kantlinje markerar de kvarter som föreslås markanvisas till LKF.
Kvartersnamnen anges i teckenförklaringen i bilden.

Inom kvarteret Storspoven ska LKF uppföra ett äldreboende åt Vårdoch omsorgsförvaltningen, innehållande cirka 40 lägenheter.
Inom kvarteren Kornknarren och Gulärlan ska en hög täthet uppnås.
Inom kvarteret Kornknarren möjliggör detaljplanen byggnation av
cirka 8700 kvadratmeter BTA, och inom kvarteret Gulärlan
möjliggörs cirka 7500 kvadratmeter BTA. Inom de båda kvarteren
bedömer kommunen att totalt 75 lägenheter och 18 småhus kan
byggas. En förutsättning för att nå nämnd täthet är att parkering kan
lösas på annan plats än inom kvarteren som markparkering.

För att sträva mot så hög täthet som möjligt så är det en fördel om
bilpoolsrabatt utnyttjas. LKF har tillsammans med denna föreslagna
markanvisning och befintligt bestånd i Stångby underlag för att få till
bilpool i området, och därmed erhålla bilpoolsrabatt.
I markanvisningen ingår även en anvisning av kvarteret Alikan där
parkeringsplatser kan anläggas. Denna ingår i LKFs markanvisning
så att parkeringsplatser för bebyggelsen kan ordnas samt för
anordnandet av bilpool. Därmed skapas en förutsättning för att
uppnå en hög täthet inom kvarteren.
Den nya föreslagna markanvisningen ersätter den preliminära
markanvisningen från 2015 och planeras att följas upp med
köpekontrakt.
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Tjänsteskrivelse
2018-08-27

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

teckna markanvisningsavtal med Lunds kommuns fastighets
AB angående kvarteren Kornknarren, Storspoven, Alikan och
Gulärlan inom Stångby Väster II

Håkan Lockby
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Akten
Lunds kommuns fastighets AB
Serviceförvaltningen

Anita Wallin
Exploateringschef

4(4)

1(6)

Markanvisningsavtal
Mellan
Lunds kommun, genom dess tekniska nämnd, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad
kommunen
och
Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675, 221 01 Lund, nedan kallad LKF

1. Giltighet
Detta avtal upphör att gälla om köpekontrakt inte har träffats mellan kommunen och LKF senast 4 år från
detta avtals ingående, eller den dag som medgetts vid en eventuell förlängning av markanvisningen, enligt
punkt 13.
Ingen av parterna har någon rätt till ersättning om avtalet upphör och LKF har inte heller rätt till någon ny
markanvisning.

2. Bakgrund och omfattning
Kommunen har detaljplanelagt ett område inom Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen i
punkt 4 möjliggör ca 750 bostäder, skola, förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära
läge.
LKF visade tidigt intresse av Stångby Väster II och preliminäranvisades mark genom beslut i Tekniska
nämnden 2015-04-15. Den preliminära markanvisningen baserades på samrådsförslaget av detaljplanen i
punkt 4 och till granskningen skedde en del förändringar som berör området i den preliminära
markanvisningen till LKF. För att precisera markanvisningens omfattning upprättas detta avtal som ersätter
den preliminära markanvisningen från 2015.
Kommunen har planerat att påbörja byggnation av nödvändig infrastruktur för etapp 1 hösten 2018.
Utbyggnaden av den nödvändiga infrastrukturen kommer att avslutas halvårsskiftet 2020. Ambitionen är att
LKF ska kunna påbörja en del av bostadsbyggnation under 2020.
Markanvisningsavtalet kommer följas upp med ett köpekontrakt.

3. Markanvisning
Kommunen anvisar en del av den marken som planlagts för bostäder, centrumverksamhet, vårdboende samt
parkering i detaljplanen enligt punkt 4, nedan benämnt området. Området består av kvarteren Kornknarren,
Storspoven, Alikan, samt Gulärlan och har markerats på Bilaga A.
Under giltighetstiden för detta markanvisningsavtal har LKF rätt att ensamt förhandla med kommunen om
exploatering och förvärv av området på de villkor som framgår av detta avtal.
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Inom område som slutligen säljs, ska LKF genomföra utveckling och byggnation i enlighet med bland annat
detta avtal.
LKF är införstått med att samarbete med övriga bolag som anvisas mark inom detaljplanen kan vara
nödvändigt. Det föreligger ett ömsesidigt ansvar för bolag med markanvisningar inom detaljplanen att i tidiga
skeden behandla gemensamma genomförandefrågor som uppkommer.

4. Detaljplan och gestaltningsprocess
För exploateringen gäller detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun (PÄ 21/2011)
laga kraftvunnen 2017-06-22, nedan kallad detaljplanen.
För området finns ett gestaltningsprogram, Gestaltningsprogram, riktlinjer för Stångby 5:28 Väster II, daterat
2016-09-23. Området enligt detta avtal ska följa gestaltningsprogrammets riktlinjer så att målsättningen och
kvaliteterna för Stångbys utveckling nås.

5. Byggnation/bebyggelse
LKF ska uppföra ett äldreboende för vård- och omsorgsförvaltningen, hyresbostäder samt lokal för
centrumverksamhet.
Bebyggelsen inom kvarteren Kornknarren och Gulärlan ligger i det som kommer bli Stångbys centrum och
därmed ska en hög täthet uppnås. Det är särskilt viktigt att LKF utnyttjar byggrätten så effektivt som möjligt,
och LKF har angett att så är deras intention.
Kvarteret Alikan nyttjas som parkering för att uppnå den höga tätheten. Utnyttjande av bilpoolsrabatt kan vara
en fördel för att få upp tätheten inom kvarteren Kornknarren och Gulärlan.
I kvarteret Storspoven, med ändamålet bostäder, vård samt centrum, ska ett särskilt boende (äldreboende)
innehållande ca 40 lägenheter byggas i enlighet med Vård- och omsorgsförvaltningens funktionsprogram.
LKF är även införstått med att avtalet om överlåtelse kan komma att innehålla särskilda villkor. Dessa kan
bland annat beröra frågor om bebyggelsens standard och innehåll i övrigt, anläggningar på kvartersmark, VAfrågor, servitut, parkeringsfrågor, byggtrafik, etableringsytor, skyltning, byggnadsskyldighet och tidplan.

5.1.

Utrymningsvägar

Stegutrymning är inte planerad inom detaljplanen. LKF får ta fram en annan utrymningsstrategi.
Räddningstjänstens råd och anvisningar om framkomlighet finns på rsyd.se.

5.2.

Skyfall

För detaljplanområdet har en skyfallsanalys utförts av Tyréns, daterad 2018-04-04, se bilaga B.
Skyfallsanalysen visar var översvämningar kan inträffa vid extrema skyfall och hur vattnet strömmar inom
detaljplanområdet vid stora regn som överstiger dagvattennätets kapacitet.
Vid kvarteret Kornknarren finns översvämningsrisk. I den nordöstra delen av kvarteret finns det en punkt där
skyfallsanalysen anger ett översvämningsdjup på cirka 0,05 till 0,1 meter, bitvis även upp till 0,2 meter. LKF
bör utforma byggnadernas entréer med en lägsta golvhöjd på 14 centimeter över nybyggnadshöjd vid
fastighetsgräns, det vill säga vid fastighetens möte med allmän plats. Detta för att inte riskera eventuella
framtida problem med vattenskador vid skyfall.

5.3.

Gatunamnsskyltar

Kommunen ska ges möjlighet att sätta upp gatunamnsskyltar på huvudbyggnader inom området.
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6. Marken
6.1.

Undersökningar

Lunds kommun har låtit utföra översiktlig geo- och markteknisk undersökning av området, Ramböll, 2015-0327 reviderad 2018-04-04.
Det ankommer på LKF att bekosta ytterligare geotekniska eller andra undersökningar som bedöms
nödvändiga för genomförande av området.

6.2.

Föroreningsskada

Om det uppdagas en föroreningsskada, som uppstått innan ett köpekontrakt för området undertecknats av båda
parter och som inte orsakats av LKFs nyttjande av området för påbörjande av byggnation enligt punkten 5 och
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande av detaljplanen, ska LKF genomföra
avhjälpandeåtgärder i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
LKF 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 LKF erhållit slutbesked för byggnationen, dock
inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.

6.3.

Arkeologi

Området har varit föremål för arkeologiska undersökningar, och inga ytterligare arkeologiska insatser är
nödvändiga.
Påträffas fornlämningar trots det i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.
Direkta kostnader för arkeologiska undersökningar ersätts av kommunen. 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 LKF erhållit slutbesked för byggnation inom
området, dock inte längre än fyra år från köpekontraktets undertecknande.

7. Social hållbarhet
Minst 10 % av de planerade hyresrätterna, exklusive hyresrätterna för särskilt boende, ska erbjudas
kommunen för att tillgodose särskilda bostadsbehov. Hyresrätterna kan ingå i det aktuella projektet eller i
annan del av LKFs bestånd. Hyresrätterna ska erbjudas kommunen på samma villkor som gäller på den övriga
marknaden Erbjudandet ska sändas till Serviceförvaltningen, serviceforvaltningen@lund.se, innan
lägenheterna bjuds ut. Serviceförvaltningen ska inom fyra veckor återkomma med besked i frågan. Därefter
står det LKF fritt att erbjuda även de bostäder som kommunen inte önskar hyra på den övriga marknaden

8. Parkering
Parkering ska lösas inom området.
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9. Allmänna anläggningar
9.1.

Åtgärder

I anslutning till området kommer ny allmän platsmark att projekteras och byggas ut.

9.2.

Utbyggnad och kostnad

För utbyggnaden av allmän platsmark svarar kommunen. I köpeskilling för kommunal mark ingår
gatukostnadsersättning för området.
I den gatukostnadsersättning som är medräknad i köpeskillingen ingår inte den ersättning som kommunen
enligt 6 kapitlet PBL har rätt att ta ut för framtida förbättringar rörande gata och allmän plats.

9.3.

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Området ska anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning. Anläggningsavgift för vatten och avlopp
utgår enligt gällande taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA SYD debiterar LKF
anläggningsavgiften.

9.4.

Övriga ledningar och anslutningsavgifter

LKF bekostar eventuella anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, fiber, telefoni med mera enligt gällande taxor
hos respektive ledningsdragande verk.

10. Kostnader under framtagande av detaljplan
Planavgift ingår inte i byggrättspriset utan tas ut i samband med bygglov.

11. Överlåtelse av mark
11.1. Arrendeupplägg eller motsvarande
En eventuell överlåtelse kan komma att inledas med ett arrendeupplägg, eller annat upplägg som kommunen
bedömer tillräckligt för att säkerställa att byggnationen av bostäder påbörjas innan en marköverlåtelse sker.

11.2. Framtida förvärv
Parternas avsikt är att markanvisningen ska fullföljas genom tecknande av ett köpekontrakt för området.
Om parterna inte kan enas om villkor för förvärv av området får kommunen återta markanvisningen enligt
punkten 14.

11.3. Pris
Priset kr/kvm BTA bestäms när byggrätten kvm BTA har fastställts. Priset kommer att vara marknadsmässigt
och baseras på en värdering.

12. Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning av exploateringsfastigheter för området med
anledning av denna markanvisning. Tillträde kan tidigast ske då fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Detta avtal får som överenskommelse eller medgivande inte läggas till grund för beslut i lantmäteriförrättning.
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13. Förlängning
LKF har rätt till förlängning av detta markanvisningsavtal om särskilda skäl föreligger. Kommunen har
tolkningsföreträde gällande särskilda skäl.

14. Återtagande
Kommunen får återta markanvisningen om kommunen har skäl att anta att LKF inte avser eller förmår att
uppfylla sina förpliktelser eller de intentioner som förutsattes vid avtalets undertecknande.
Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om kommunen på
ovan angivna grunder häver avtalet eller återtar markanvisningen. LKF har inte heller rätt till någon ny
markanvisning.
Meddelande om hävning eller återtagen markanvisning ska ske skriftligen och anses efter avsändandet
kommit LKF tillhanda. Avtalet upphör att gälla omedelbart efter det att LKF anses ha mottagit meddelandet.
Om kommunen återtar markanvisningen har kommunen rätt att anvisa området till annan intressent.

15. Avbruten byggnation
Om byggnation inom detaljplanen inte kan ske på grund av åtgärder utom parternas kontroll, är
markanvisningsavtalet till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten. LKF har under
sådana förhållanden inte heller rätt till någon ny markanvisning.

16. Ändringar och tillägg
För tillägg eller ändringar i avtalet krävs beslut i Tekniska nämnden.

17. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan beslut i Tekniska nämnden.

18. Övrigt
Kommunen ansvarar inte för skada av något slag förorsakad av detta avtal eller av markanvisningen som
sådan. Denna friskrivning ska inte tillämpas på åtgärder kommunen vidtagit som omfattas av ansvar för fel
eller försummelse vid myndighetsutövning.
Uppkommer tvist mellan parterna på grund av detta avtal, ska den avgöras enligt svensk rätt och på
kommunens ort.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett exemplar för vardera part.

Lund den
Lunds kommun
genom dess Tekniska nämnd

_______________________
Emma Berginger

_______________________

Lund den
Lunds kommuns fastighets AB
_______________________

_______________________

Bilaga A

Svart kantlinje markerar kvarteren Kornknarren, Storspoven, Alikan och Gulärlan som markanvisas till
LKF.
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SAMMANFATTNING

Extrema skyfall bedöms kunna inträffa oftare och vara mer intensiva i framtiden. Detta
p.g.a. förväntade effekter av en klimatförändring. Det finns därför ett behov att planera
våra samhällen för att hantera den markavrinning och de översvämningar som kan komma
att ske.
Skyfallskartering har utförts för Stångby Väster II, ett ca 25 ha stort exploateringsområde.
Syftet är att för planerad höjdsättning bedöma översvämningsrisk vid extremt skyfall.
Markavrinning och översvämningar i lågpunkter har datorberäknats för ett extremt regn
med en statistisk återkomsttid på 100 år, en varaktighet på 60 minuter med klimatfaktor
på 1,3. I datormodellen ingår inte beskrivning av dagvattenledningar. Det flöde som avleds
via ledningar har uppskattats utifrån dimensioneringskriterier. Ett schablonmässigt avdrag
har gjorts för det dagvatten som antas avledas via ledningsnätet.
Resultatet visar var översvämningar kan inträffa vid extrema skyfall och hur vatten
strömmar inom området vid stora regn som överstiger dagvattennätets kapacitet.
Beräkningsresultatet åskådliggör översvämningar som sker inom planområdet och
översvämningar som sker genom yttre påverkan från uppströms avrinning från befintlig
bebyggelse. Vidare redogörs kritiska områden som behöver ses över och förslag på vidare
arbetsgång kring dessa. I skyfallsanalysen ges förslag på fortsatt arbete för dimensionering
av Centrala Parken. Till utredningen levereras GIS-skikt med översvämningsytor.
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1

INLEDNING

Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att ta hand om allt regnvatten. Det innebär
större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter. Följden kan bli
kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de klimatförändringar som
sker är bedömningen att extrema regntillfällen kommer att inträffa oftare och att de är mer
intensiva.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som syftar
till att vara en vägledning för skyfallskartering på kommunal nivå. För uppdragets
genomförande har använts den metodik som beskrivs i rapporten ”Kartläggning av skyfalls
påverkan på samhällsviktig verksamhet”, publikationsnummer MSB694, av Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB), utgiven 2014.

2

BAKGRUND OCH SYFTE

I samband med arbete med detaljplan för exploateringsområdet Stångby Väster II, ett
område på ca 25 ha, är det viktigt att ha kännedom över översvämningskänsliga områden.
Denna utredning, med syfte att bestämma översvämningsrisken vid skyfall över
planområdet, har utifrån en hydrodynamisk tvådimensionell avrinningsberäkning, med
modellverktyget MIKE 21 2017, beräknat översvämningars utbredning och djup vid skyfall
motsvarande regn med återkomsttiden 100 år och klimatfaktor 1,3 (total volym på ca 71
mm). Se figur 1 för översikt över Stångby Väster II.

Figur 1 Översikt Stångby Väster II.
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3

METOD

3.1

INDATA

För uppbyggnad av en markavrinningsmodell i MIKE 21 har kommunens bakgrundskartor
och lantmäteriets laserskannade höjddata använts. Följande indata har använts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2

Laserskannade höjddata (rådata s k LAS-data), höjdsystem RH2000
Framtagen höjdsättning av planområde, Tyréns
Detaljplan inklusive plankarta, Tyréns
Vägbredder för befintliga gator och vägar, NVDB
Byggnadspolygoner för befintliga byggnader, Lunds kommuns databas
Marktyper, Terrängkartan Lantmäteriet
Genomsläpplighetskartor, SGU
Uppgifter om befintliga dagvattenledningars generella kapacitet, VA SYD
Uppgifter om dimensionerande kapacitet för dagvattenledningsnätet inom
planområdet, VA SYD
BEARBETNING HÖJDDATA

En höjdmodell med 2 m upplösning har tagits fram, där planerad höjdsättning över Stångby
Väster II har integrerats med befintlig LAS-data från Lantmäteriet. Kommunens kartunderlag
för byggnadslinjer har konverterats till polygoner. Befintliga byggnader har i höjdmodellen
fått en höjd motsvarande LAS-skanningen. Inom planområdet har de ytor inom
egenskapsgränsen höjdsatts för att få en jämn symmetrisk avrinning från egenskapsgräns
till anslutande gator.
3.3

HÅRDGJORDA YTOR

I markavrinningsmodellen skiljer man på hårdgjorda och permeabla ytor. Från en hårdgjord
yta sker ingen infiltration, medan permeabla ytor får en reducerad avrinning då de har en
viss infiltrationsförmåga. Permeabla ytor är t ex gräsmattor, parkmark, ängar och åkrar.
Bedömningen av marktyp har gjorts utifrån tillgängligt kartmaterial såsom polygoner för
byggnader och vägar. Inom planområdet betraktas gator som hårdgjord yta och parker som
permeabla ytor. Kvartersmark betraktas i avrinningsmodellen som en homogen yta, där
dess marktyp beskrivs som ett viktat medelvärde av hårdgjorda ytor (tak, stensättning och
garageuppfarter) och permeabla ytor (gräsytor). Den viktade avrinningskoefficient för
kvartersmark är 0,6. Kontroll har gjorts mot ortofoto att definitionen av marktyper
överensstämmer med verkligheten.
3.4

MARKYTANS RÅHET

Indelningen i marktyper har använts för att ansätta markens råhet. Hårdgjorda ytor, d v s
tak och gator, har fått en råhet motsvarande Mannings tal 50 och permeabla ytor en råhet
motsvarande Mannings tal 2 (ref: Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig
verksamhet, MSB 2014). Inom kvartersmark (egenskapsgräns) har en viktad råhet
motsvarande Manning tal 30 angivits, enligt uppskattning utifrån planerad hårdgöringsgrad
inom kvartersmark.
3.5

INFILTRATION

Infiltration över permeabla ytor beskrivs i modell som konstant med kapacitetsbegränsning.
Här definieras infiltrationshastighet, effektiv porositet, infiltrationslagrets celldjup,
perkolationshastighet till undre jordlager och initial vattenmängd. Se tabell 1 för val av
infiltrationsuppsättning. Det översta jordlagret antas i modellen bestå av godtycklig
jordmån med god infiltrationsförmåga. Exempel på detta är gräsytor, åkermark mm. Värdet
på perkolationen är baserat på uppgifter genomsläpplighetsförmågan för jordarter över
Stångby. Stångby består enligt jordarter 1:25 000-1:100 000 från SGU av moränfinlera, med
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inslag av lerig morän och glacial grov- och finlera. Hela området har enligt SGU klassats
som jordarter med låg genomsläpplighetsförmåga.
Tabell 1. Infiltrationsuppsättning

Parameter
Infiltrationshastighet (mm/h)
Effektiv porositet
Celldjup (m)
Perkolation (mm/h)

Värde
36
0,4
0,3
Låg genomsläpplighet: 0,4

Initial vattenmängd (%)

30

3.6

REGNBESKRIVNING OCH LEDNINGSKAPACITET

Markavrinningsmodellen belastas med ett regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters
varaktighet och 1,3 klimatfaktor. En varaktighet på 60 min vara tillräckligt för att bedöma
översvämningsrisken vid markavrinning inom området.
Ledningsnätet beskrivs inte i datormodellen. Syftet är att visa markavrinning vid skyfall och
vid en situation där ledningsnätet antas gå fullt och därmed inte har kapacitet att ta emot
mer dagvatten. För att kunna ta hänsyn till att ledningsnätet tagit hand om en del av
regnmängderna görs ett avdrag på 100-årsregnet som motsvarar ledningsnätets
dimensionerande kapacitet. VA SYD har bedömt att befintligt ledningsnät inom Stångby är
dimensionerat för ett 10-årsregn. Vidare är planområdets dagvattensystem dimensionerat
för ett 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. Avdrag har således utförts på det regn som
faller över hårdgjorda ytorna motsvarande dagvattensystemets dimensionerade kapacitet.
För beräkning av de regnmängder som avrinner från hårdgjorda ytor används ett typregn,
ett s.k. CDS-regn. Efter avdrag för ledningsnätet på hårdgjorda ytor har det valts att
beskriva regnet under hela dess varaktighet. MSB rekommenderar att enbart låta det mest
intensiva av regnet avrinna från hårdgjorda ytor. I vägledningen beskrivs dock att
anpassning kan behöva göras beroende på området som ska beskrivas. För denna
beräkning har valts att ta med en viss avrinning på markytan under själva förregnet. Detta
för att inte underskatta den volymuppfyllnad som sker vid ett 100-årsregn. Se figur 3 för
princip över framtagning av nederbördsintensitet över hårdgjorda ytor. Orange skrafferad
yta motsvarar den del av regnet som belastar hårdgjorda ytor.
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Figur 2 Förklaringsfigur för hur ledningsnätsavdrag utförs. Orange skrafferat yta motsvarar den del av
regnet som belastar hårdgjorda ytor, efter ledningsnätsavdrag (i detta exempel motsvarande 10-årsregn).

Det regn som under 60 minuter faller på hårdgjorda ytor utanför planområdet är ca 45 mm
(71 mm 100-årsregn inklusive 1,3 klimatfaktor med avdrag för regn med 10 års
återkomsttid som uppgår till ca 26 mm). Det regn som under 60 minuter faller på gator
inom planområdet är ca 29 mm (71 mm 100-årsregn inklusive 1,3 klimatfaktor med avdrag
för regn med 20 års återkomsttid inklusive 1,3 klimatfaktor som uppgår till ca 42 mm).
Inom kvartersmark (egenskapsgräns) har en viktad avrinningskoefficient på 0,6 använts.
Det regn som under 60 minuter faller inom kvartersmark på Stångby Väster II är efter
hänsyn till viktad avrinningskoefficient och ledningsnätsavdrag ca 17 mm.
Öster om järnvägen planeras ett ca 22 ha stort område att bebyggas, benämnt som Stångby
Öster II, se figur 4. Detta exploateringsområde planeras att avvattnas i ledning som
ansluter Centrala Parken. Avrinningsmodellen har i denna utredning belastats med
avvattning från Stångby Öster II, motsvarande ett regn med 20 års återkomsttid, 60
minuters varaktighet, 1,3 klimatfaktor och avrinningskoefficient 0,45, enligt uppgifter från
VA SYD.
Det planerade dagvattenledningssystemet för Stångby Väster II har sina utlopp i Centrala
Parken, se rödmarkeringar i figur 4. Det bidragande dagvattenflödet från dessa utlopp har
inte beskrivits i modellen, då det inte ingår i skyfallsutredningen att datorberäkna Centrala
Parken fördröjningsfunktion.
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Figur 3 Planerat dagvattenledningssystem över Stångby Väster II tillsammans med befintlig
dagvattenledning tillhörande dikningsföretag samt planerad ledning som avvattnar exploateringsområde
öster om järnvägen. Röda cirklar markerar utlopp till Centrala Parken.

3.7

RINNVÄGAR OCH AVRINNINGSOMRÅDE

Analyser har utförts i Archydro, ArcMap 10.5.1 att förstå storlek på avrinningsområden och
för att tydliggöra hur flödet principiellt avrinner. Analyserna är baserade på den höjdmodell
med 2 m upplösning som tagits fram över planområdet, se figur 5.
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Figur 4 Rinnvägar framtagna i ArcHydro, ArcMap 10.5.1 över Stångby Väster II.

Vidare har avrinningsområdet bestämts, en area på ca 60 ha se figur 6. Figuren visar
storlek på det avrinningsområde där markavrinning sker från planområdet till parken och
från områden uppströms, belägna söder och öster om Centrala Parken. Som
beräkningsområde i modellen har ett större område inkluderats. Detta dels för att
säkerställa att ingen markavrinning p g a stora flöden kan ske in mot planområdet dels för
att inkludera anslutande dagvattenledning från exploateringsområdet Stångby Öster II,
öster om järnvägen. Ingen markavrinning antas kunna ske från områden öster om
järnvägen. Järnvägen har antagits vara en barriär för ytledes markavrinning. Enligt uppgift
från VA SYD har även en omledning av dikningsföretaget skett varför inga flöden ansluter
från åkermark öster om planområdet. Avrinningsområdets storlek har avgränsats
nedströms utifrån planerad anslutning till befintligt dikningsföretag, se markering i kartan,
figur 6.
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Figur 5 Avrinningsområden för Stångby Väster II.
3.8

KÄNSLIGHETSANALYS

En känslighetsanalys har utförts med syfte att bedöma översvämningsrisken vid olika
scenario. Den första känslighetsanalysen innebär klargöra hur mycket översvämningsrisken
ökar inom planområdet vid en ökad initial vattenmängd på grönytor. För att göra en
bedömning har en beräkning med 70 % initial vattenmängd utförts. Den andra
känslighetsanalysen innebär att klargöra ifall valet av varaktighet påverkar
översvämningsresultatet. En beräkning med 6 timmars varaktighet har därför utförts.
3.9

DATORMODELLERING

Den hydrodynamiska markavrinningen beräknas med datorverktyget MIKE 21 version 2017.
En upplösning på 2 m har valts som beräkningsnät i modellen. I modellen antas det regna
under totalt 60 minuter, därefter sker en avrinning under ytterligare 60 minuter.
Beräkningsresultatet genererar en logg-fil med beräknad mängd nederbördsvolym
respektive total mängd nederbörd som avrunnit på markytan. Båda har kontrollerats och
överensstämmer med teoretisk nederbördsvolym i valda CDS-regn, med hänsyn tagen till
infiltration.
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4

RESULTAT

4.1

REDOVISNING AV RESULTAT

I avsnitt 4.2 presenteras beräkningsresultatet med maximalt översvämningsdjup och
utbredning för planerad höjdsättning över Stångby Väster II. I avsnitt 4.3 presenteras
princip för markavrinning för Stångby Väster II. I avsnitt 4.4 presenteras en
känslighetsanalysen utförts över Stångby Väster II, se avsnitt 3.8 för metod.
Beräkningsresultatet levereras som kartskikt i ArcGIS. Dessa visar utbredning av
översvämningar samt vattendjup. I samtliga karteringar antas ledningsnätet, genom det
ledningsnätsavdrag som utförts på 100-årsregnet inklusive klimatfaktor, vara fullt.
Översvämningsdjupet karterat i figur 7, 8 och 8 samt bilaga 1, är uppdelat i färger för att
kunna påvisa kritiska områden. Mörkblå färg visar när översvämningsdjupet överstiger en
nivå på minst 0,1 m, vilket löper risk att marköversvämma byggnader sett till lägsta
golvhöjd. Gul färg visar översvämningsdjup över 0,2 m, vilket kan påverka framkomlighet.
Orange och röd färg motsvarar ett översvämningsdjup större än 0,4 respektive 0,5 m.
Det bör noteras att maximalt vattendjup inte nödvändigtvis inträffar vid samma tidpunkt
inom modellområdet, kartorna visar det maximala vattendjup som uppnåtts i varje
beräkningscell sett över hela simuleringsperioden.
4.2

ÖVERSVÄMNINGSRESULTAT STÅNGBY VÄSTER II

Nedan i figur 4 presenteras maximalt vattendjup och utbredning vid regn med 100 års
återkomsttid, 60 minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor.
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Figur 6 Maximal översvämningsutbredning och djup vid regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters
varaktighet och 1,3 klimatfaktor.
4.3

PRINCIP FÖR MARKAVRINNING

Nedan i figur 8 och 9 visas beräkningsresultatet presenterat i avsnitt 4.3 tillsammans med
princip för markavrinning för sydvästra respektive nordöstra delen av Stångby Väster II.
Pilarna visar huvudriktningen för markavrinning.
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Figur 7 Maximal översvämningsutbredning och djup vid regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters
varaktighet och 1,3 klimatfaktor. princip för markavrinning för sydvästra Stångby Väster II.
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Figur 8 Maximal översvämningsutbredning och djup vid regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters
varaktighet och 1,3 klimatfaktor. princip för markavrinning för nordöstra Stångby Väster II.
4.4

KÄNSLIGHETSANALYS

En känslighetsanalys har utförts med syfte att bedöma översvämningsrisken vid olika
scenario. Den första känslighetsanalysen innebär klargöra hur mycket översvämningsrisken
ökar inom planområdet vid en ökad initial vattenmängd på grönytor. För att göra en
bedömning har en beräkning med 70 % initial vattengång utförts. Beräkningsresultatet visar
att översvämningsrisken, sett till maximalt översvämningsdjup och exponering, inte ökar
inom planområdet. Den ökade mängd dagvatten som skapas inom Centrala Parken avrinner
vidare nedströms västerut och bedöms inte dämma upp längs med anslutande gator till
parken. Hur områden nedströms planområdet påverkas vid detta scenario har inte vidare
kartlagts i denna utredning. Den andra känslighetsanalysen innebär att klargöra ifall valet
av varaktighet påverkar översvämningsresultatet. En beräkning med 6 timmars varaktighet
har utförts och visar ingen större översvämningsutbredning och djup inom planområde. En
förklaring till detta är att regnet i denna utredning beskrivs som ett CDS-regn, vilket
innebär att den maximala intensitetens centralblock är densamma, sett till tid och
intensitet. Däremot skapas en större mängd dagvatten som avrinner på ytan vid ett regn
med längre varaktighet. Utredningen har inte kartlagt hur områden nedströms planområdet
påverkas vid ett regn med längre varaktighet.
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4.5

ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Utifrån gjorda beräkningar kan följande översvämningsrisker konstateras, se figur 10 och
11. Översvämningsriskerna delas in efter om de sker inom planområdet A-E eller om det är
yttre påverkan från uppströms avrinning från befintlig bebyggelse F-J. Särskilda hänsyn
behöver tas beroende på vilken påverkan och i vilken omfattning översvämning sker. Nedan
ges förslag på lämpliga åtgärder för respektive område.

D

C
A

J

B

H
I

Figur 9 Karterade översvämningsrisker som sker inom planområde samt genom yttre påverkan från
uppströms avrinning från befintlig bebyggelse
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E
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F

Figur 10 Karterade översvämningsrisker som sker inom planområde samt genom yttre påverkan från
uppströms avrinning från befintlig bebyggelse.

4.5.1 INOM PLANOMRÅDET OCH CENTRALA PARKEN

A) Längs med Stångby Allé sker en större avrinning. En lägsta golvhöjd på minst 12 cm
rekommenderas för de tre kvarteren nordväst om Stångby Allé. Hänsyn behöver
även tas till utformning av Centrala Parken för att omhänderta och utjämna flödet
(se punkt C). Se Bilaga 2 figur 1 för maximalt vattendjup och utbredning över
Stångby Allé.
B) Längs med Långdansvägen och vidare längs med Plöjarevägen sker en större
avrinning. Det är rekommenderat att höjdsättning av park och gata (enkelsidigt
tvärfall mot park) ses över för att avleda dagvatten ut mot parken och därmed
minska risken för att vatten ställer sig mot kvartersmark.
C) Befintliga höjder har använts i beräkningen. Resultatet visar att det sker relativt
omfattande översvämningar inom denna del av parken. Utbredning på
översvämning är dock begränsad till att vara inom parkytan. Vid höjdsättning av
parken föreslås att modellen används för att kontrollera att vald höjdsättning är
tillräcklig för att inte orsaka översvämningar på kringliggande bebyggelse eller över
Stångby Allé. Belastningar från dagvattenledningar föreslås inkluderas i den
beräkningen samt detaljerad beskrivning av kulvert i Stångby Allé.
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D) Översvämningar inom denna del av parken har inte bestämts utifrån någon
begränsning i fortsatt avledning till dikningsföretag. I fortsatt detaljplanering av
parkens höjdsättning och utformning föreslås att modellen används med
komplettering beskriven ovan, d v s beskrivning av belastningar från
dagvattenledningar samt kulvert i Stångby Allé.
E) Längs med Grågåsvägen och Rapphönsvägen sker en större avrinning. Det
rekommenderas att denna gata reserveras som en skyfallsgata för att kunna
omhänderta dagvatten från framtida planerad bebyggelse, se Bilaga 2 figur 2.
Beräkningsresultatet visar att dagvatten ställer sig i lågpunkt vid södra delen av
Rapphönsgatan. Höjdsättning vid gatukorsningen Stångby
Kyrkoväg/Rapphönsvägen ska justerats och kommer således inte vara ett problem.
Hänsyn behöver också tas till utformning av nedströms park för att omhänderta och
utjämna flödet (se punkt D).
4.5.2 YTTRE PÅVERKAN FRÅN BEFINTLIG BEBYGGELSE

F)

Beräkningsresultatet visar att vatten ställer sig intill egenskapsgräns öster om
Pärlemorvägen. Analys av beräkningsresultatet visar att majoriteten av dagvatten
som ansamlas består av avrinning från de planerade kvarteren Beryllen och
Spinellen. Marköversvämningen bedöms kunna bortses då kvarteren planeras ha en
höjdsättning där markavrinning sker västerut mot Centrala Parken. Det är
rekommenderat att avvattning från kvarteren inkluderas vid dimensionering av
Centrala parken.
G) Markavrinning sker från befintlig bebyggelse vid Rosslings väg.
Beräkningsresultatet visar att vatten ställer sig i lågpunkt vid korsningen Rossings
väg/Fjädervägen. Marköversvämningen beror främst på att korsningen är upphöjd
och hindrar dagvatten från att avrinna vidare längs med Fjädervägen. En lägsta
golvhöjd på minst 14 cm rekommenderas, alternativt att upphöjd
trafiksäkerhetsåtgärd utgår. Se Bilaga 2 figur 3 för maximalt vattendjup och
utbredning vid Rossings väg.
H) Via Drabantvägen sker en markavrinning från befintlig bebyggelse som påverkar
översvämningsdjupet i främst Stångby Allé.
I) Uppströms planområdet, söder om Långdansvägen, finns ett instängt område där
en relativt stor översvämning sker. Denna översvämning bedöms inte påverka
planerad bebyggelse. En framtida exploatering av denna översvämningsyta kan
innebära en översvämningsrisk inom planområdet, då dagvatten inte kan utjämnas
på markytan utan behöver avrinna mot nedströms liggande områden.
J) Från befintlig bebyggelse sker en avrinning till Centrala Parken vilket därmed
påverkar översvämningsutbredning. Vid planering av parken, höjdsättning och
utformning, är det av vikt att hänsyn tas till denna tillkommande volym. Framtagen
modell föreslås användas för utformning av parken.

5

LEVERANS

De kartskikt som levereras visar översvämningars djup och utbredning, och är rasterdata
med 2 m upplösning. Kartorna visar maximal utbredning för regn med 100 års
återkomsttid, 60 min varaktighet och klimatfaktor på 1,3. Översvämningsdjup vid gräns till
beräkningsområde kan ge stor felmarginal och bör beaktas med försiktighet. Det bör
noteras att maximalt vattendjup inte nödvändigtvis inträffar vid samma tidpunkt inom
modellområdet, kartorna visar det maximala vattendjup som uppnåtts i varje beräkningscell
sett över hela simuleringsperioden.

Uppdrag: 278982, Stångby Väster II - Detaljprojektering - Lunds kommun
Beställare: Lunds kommun Tekniska förvaltningen
O:\MAL\278982\06_Teknik\061_Förprojektering\R\Skyfallsanalys\Text\Stångby Väster II Skyfallsanalys - Slutrapport.docx

18(23)

2018-04-20
Slutrapport

6

SLUTSATS

I skyfallsanalysen över Stångby Väster II redogörs beräkningsresultatet vid ett skyfall med
100 års återkomsttid, 60 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,3. Beräkningsresultatet
åskådliggör översvämningar som sker inom planområdet och översvämningar som sker
genom yttre påverkan från uppströms avrinning från befintlig bebyggelse. Vidare redogörs
kritiska områden som behöver ses över och förslag på vidare arbetsgång kring dessa. I
skyfallsanalysen ges förslag på fortsatt arbete för dimensionering av Centrala Parken.

7

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

*) begreppsförklaring enligt Svenskt Vattens publikation P110.
CDS-regn
CDS-regn (Chicago Design Storm) är ett konstruerat regn som syftar till att efterlikna ett
verkligt regn. Regnet är uppbyggt av block som bildar ett förregn med låg intensitet, ett
mellanparti med hög intensitet och en avklingning med låg intensitet. Storleken på
intensitet baseras på statistiska bearbetningar av långa regnserier som uppmätts i Sverige.
Dagvatten *)
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Infiltration *)
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vatten som tränger
in i jord eller berg.
Instängt område *)
Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall.
Mannings tal
Markytans råhet. Påverkar hur stort flödesmotståndet
är och därmed också flödeshastigheter och översvämningsutbredning.
Återkomsttid *)
Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- eller
avrinningstillfällen
för en viss given intensitet och varaktighet.
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BILAGA 1 ÖVERSIKT ÖVERSVÄMNINGSKARTA
Nedan i figur 1 presenteras maximalt vattendjup och utbredning över Stångby Väster II vid
regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor.

Figur 1 Maximal översvämningsutbredning och djup vid regn med 100 års återkomsttid, 60 minuters
varaktighet och 1,3 klimatfaktor

Uppdrag: 278982, Stångby Väster II - Detaljprojektering - Lunds kommun
Beställare: Lunds kommun Tekniska förvaltningen
O:\MAL\278982\06_Teknik\061_Förprojektering\R\Skyfallsanalys\Text\Stångby Väster II Skyfallsanalys - Slutrapport.docx

20(23)

2018-04-20
Slutrapport

BILAGA 2 ÖVERSVÄMNINGSKARTA INOM PLANOMRÅDET
Nedan i figur 1-4 presenteras maximalt vattendjup och utbredning vid Stångby Allé,
Rapphönsvägen/Grågåsvägen och Rossings väg vid regn med 100 års återkomsttid, 60
minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor. Observera att det vattendjup som presenteras är
inom intervallet 0-0.2 m, detta för att kunna påvisa vattendjup vid egenskapsgräns.

Figur 1 Maximal översvämningsutbredning och djup vid Stångby Allé vid regn med 100 års återkomsttid,
60 minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor.
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Figur 2 Maximal översvämningsutbredning och djup vid Rapphönsvägen/Grågåsvägen vid regn med 100
års återkomsttid, 60 minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor. Det rekommenderas att denna gata
reserveras som en skyfallsgata för att kunna omhänderta dagvatten från framtida planerad bebyggelse.
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Figur 3 Maximal översvämningsutbredning och djup vid Rossings väg vid regn med 100 års återkomsttid,
60 minuters varaktighet och 1,3 klimatfaktor.

Uppdrag: 278982, Stångby Väster II - Detaljprojektering - Lunds kommun
Beställare: Lunds kommun Tekniska förvaltningen
O:\MAL\278982\06_Teknik\061_Förprojektering\R\Skyfallsanalys\Text\Stångby Väster II Skyfallsanalys - Slutrapport.docx

23(23)

2018-04-20
Slutrapport

T

T

T

T
T

T

T

konnektionslinje

rid

T

T

T

T

T

T

T

T

HUVUDGATA

T

PARK

Lokaltrafik

LOKALGATA

T

T

KA
LG
LO

T

T

T

T

T
T
T

T

g

T

T

T

T

TA
A
G
d

ri

T

T

f

T

T

T

T

T

T

T

T

II

T

T
T

T

q1

T

p6

T

q2
q4

k

T
T

T

T

T

T

T

T

T

Varsamhet

T

T

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

traktnamn med register-

T

T

T

TA
A
LG
A
K
LO

Tegelfasader bevaras.

q3

Fastighetsredovisningen aktuell 2015-08-27
T
TKoordinatsystem: Sweref 99 13 30

T

T

T

T

II-III

T

T

T

g
rin
rke
pa

T

T

AT
A
HU
VU
DG

rid

AT
A
LO
KA
LG

T

T

ker
in

Utseende

PARK

T

v

T

T

par

II

II-III

T

T

II
p1 v

II

T

T

B1

T

T

paviljong
rid

T

T

p2

T

I-II
p3

p3

PARK

T

T

II-III

T

T

7

II-III
p3

T

T

p

II p3

II p3
II-III

6

T

I-II
p3

II-III p3

p5

T

II p3

AL
K
LO

I-II
p3

T

fasad)

Utformning och omfattning

T

T

T

T

T

T

T

p6

T

T

p4

PARK

p6

II p3

T

T

p3

T

B1

II
p1 v

p2

T

II p3

GA
TA

I-II
p3

II-III
p3

B1

II p3

B1

PARK

p1

BC

rid

I-II p3

p3

Placering

II
p2
v

II-III p2v

T

II p3

B1

II
p1 v

II-IV
p2

I-II

parkering

T

II-III

LO

T

II-III
p1 v

T

g

n

p

B1

B1

in

Mark och vegetation

II
p2
v

II p1v

B1

KA
L

I-II e40
p3 p5

ATA

rk
er

II-III
f p4

T

T

MARKENS ANORDNANDE

BC1

T

p3

e40

II p2 v
II-III
p2v

T

II-III

v

II-III
p2
v

parkering

p7

g

B1 II-III p2

T

B1

II
p1 v

p3

erin

p7

T

B1

T

park

rid

T

erin
g

T

KA
LG

PARK

T

S

LO

T

B1

I-II

II p3

T

p5

e40
p3 p5

par
k

SRC

pa

p3

II-III v

II p3

I-II
e40
p3

p5
I-II

T

B1

I-II
e40
p3

p5

B 2S
CDP

p3

T

SRPC 1

q4 n a

II-III
p6

I-II

II
p3

III

TORG1

T

paviljong

A

BDCP

q 2q1
in
g

AT

p2 v

k

rk
er

LG

I-II

T

pa

KA

BDC
p2 v

Parkering och lastzon

LO

g

T

p3

LG T
AT
A

II p
3

I
q3 n a

B1

I-II

T

II
e40
p3

LO
KA

p6

p3

par
ker
ing

II-III
p1v

rke
rin

g

T

I-II

p3
T

PARK

B1

p5
e40

p2 v III-IV

T

pa
rke
r in
g

I-II
p3

T

T

II-III
p1 v

p3

in

III

pa

T

T

II-III

I-II

p2 v

T

p3 p5

T

I-II
p3

B1
I-II
e40

B

T

p3

pa
rk
1
er

T

T

I-II
e40

p5
e40

II-IV

III
p2 v1

II
p3

T

T

T

II-III
p1 v

T

T

p3

T

II

PARK

ATT
A

2

P

T

T

II

SRPC1

p3

BC1 p3
II-III

HU
VT

UD
G

T

B1

T

T

T

I-II
p3

II

Skola, kultur, fritid och centrum

SRC

T

p3

II-III
p6

S

T

p3

ke
rin
g

II-III
p3

II-III

T

I-II
p3

II p3

II

pa
r

BC 1

T

SBP

T

I-II
p3

II-III p2 v

II

g

T

T

II

T

T

B1

I-II
p3

II p3

B1

Skola

S

rin

T

T

rke

A

ATA

II p2 v

paviljong

p3

B2SCDP

LOK T
ALG
AT

II-III
p3

TA

pa

T

g

II p3

BDCP

LG
A

AT
A

6

T

KA

T

II p3

er
in

p3

II-III
p3

BDC

LO

T

II p

rid

B1 II p3

II

T

pa
rk

BDC

BC

T

B1

T

park
ering

A

PARK

2

BC1

ATA

II-III p1v

II
p3

I-II
p3

B1

ering

ALG

T

T

T

park

T

T

II
p3

LOKAL
G

T

B1 p3

II-III

LOK

II-III
p3

T

T

rid

T

Kvartersmark

T

konnektionslinje

UD
GA
T

B1

T

T
T

TORG 1

HU
V

T

T

T

T

parker
ing

rid

Anlagd park

PARK

LOKAL
GATA
rid
parker
ing

T

T

T

T

T

T

T

kvartersnamn med register-

T

Huvudmannaskap

T
T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
belysningsstolpe resp brunn

T

T

P

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T
T

staket med grind

T

T

g

I-II p4 v

T

T

rin

T

T

S

a

transformatorbyggnad

rke

T
T

servitut
byggnad karterad efter huslivet

pa

T

T

SBP

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
Antagen av

T

T

T

T
T

2015-12-17
2017-06-22

Ole Kasimir

Elin Karlsson

Mariette Johnsen

planchef

planarkitekt

planarkitekt

2027-06-22

40

50

100 m

T

T
T

T

T

T

T

T

T

Skala 1:1000 (A0)
0
10
20
30

KF

Laga kraft

T

T
T

PLANKARTA

2015-05-27
2015-08-27

Reviderad

Granskningshandling
Antagandehandling

Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun

Ritad av Beata Szyszko Bibel

1281K-P149

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 113

Välfärdsrapport Lunds kommun 2017

Dnr KS 2018/0350

Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen
av kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över
läget och utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har berett ärendet och
beslutat att godkänna valfärdsrapporten 2017 och överlämna den till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 176.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 dnr 2018/0350
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Lars V Andersson (C), Mia
Honeth (L), Lars A Ohlsson (V), Mats Olsson (V), Agneta Lindskog
(KD), Louise Rehn Winsborg (M) och Marit Stigson (FI) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP), Lars V Andersson (C), Mia
Honeth (L), Mats Olsson (V), Agneta Lindskog (KD), Louise Rehn
Winsborg (M) och Marit Stigson (FI) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar
att

godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

2 (5)

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

3 (5)

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

4 (5)

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

5 (5)

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

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-05-24

KS 2018/0350

Kommunstyrelsen

Lisa Gunnefur
lisa.gunnefur@lund.se

Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet. Kommunstyrelsens
miljö- och hälsoutskott har berett ärendet och beslutat att godkänna
valfärdsrapporten 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 dnr 2018/0350
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Miljö- och hälsoutskottets beslut den 3 maj 2018, § 12 dnr 2018/0350

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Genom att belysa barns och vuxnas psykiska och
fysiska hälsa och livsvillkor kan Lunds välfärdsrapport 2017 användas
som stöd för beslut och prioriteringar som stärker barnets rättigheter.
Barn och unga har kommit tilltals genom att stora delar av
statistikunderlaget kommer från egenrapporterade undersökningar.

Ärendet
Välfärdsrapportens syfte och disposition
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild över lundabornas hälsa
och att resultatet ska användas som underlag för prioriteringar av insatser
och åtgärder.
Kommissionen för jämlik hälsas förslag till nya målområden för
folkhälsopolitiken utgör rubrikerna i rapporten. Samtliga kapitel
innehåller en sammanfattning av Kommissionen för jämlik hälsas text
om målområdet samt resultat och statistik från Lund. I den mån det har
varit möjligt och av värde har statistiken delats upp i mindre geografiska
områden, efter ålder, kön och socioekonomi.
Eftersom Region Skåne inte genomfört någon folkhälsoenkät till vuxna
år 2017 finns begränsad mängd statistik att tillgå för åldersgruppen 1880. Statistiken över barns och ungas livsvillkor och levnadsvanor är
framför allt hämtade från Region Skånes folkhälsorapport barn och unga
i Skåne och Lunds egen elevenkät LUNK. Varje kapitel innehåller minst
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ett gott exempel på kommunala verksamheter som arbetar för att bidra till
ett socialt hållbart Lund. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning
och analys.

Välfärdsrapportens resultat
Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet
invånare har god hälsa och goda livsvillkor. Bland annat har Lund
Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och är
den kommun i landet med näst högsta utbildningsnivån. Arbetslösheten
och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört med Skåne och riket
bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas och bo
i.
Resultat från välfärdsrapporten i korthet:
 11 procent av barnen mellan 1 och 5 år deltar inte i förskolan och
det saknas kunskap om varför och vilka barn som inte deltar.
 Bland elever som är födda i Sverige är det är 20 procent fler som
är behöriga till gymnasieskolan än elever födda utomlands. Bland
elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är det 21
procent fler som är behöriga till gymnasieskolan jämfört med
elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta
utbildningsnivå.
 Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst respektive
lägst andel förvärvsarbetande och bland vuxna som är födda i
Sverige är det 25,9 procent fler som förvärvsarbetar jämfört med
personer som är födda utomlands.
 Förtätningen av staden avseende buller, grönyta och förskole- och
skolgårdars friytor för lek, fysisk aktivitet och grönska.
 57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner
låg tillit till andra.
 I Lund skiljer det 34,7 procent mellan det valdistrikt som har
högst respektive lägst valdeltagande.
De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat i Lund.
Det visar sig bland annat i formuleringar kring socioekonomi, jämlikhet
och andel barn med försörjningsstöd i planer och styrdokument. Det visar
sig även i nya arbetssätt som till exempel att erbjuda gratis
lovverksamhet för alla flickor och pojkar med fokus på de grupper som
har störst behov, förskolebibliotek i syfte att främja språkutveckling hos
alla barn, arbetet med att bli en MR-stad och att stadsbyggnads GISkartor kompletteras med socioekonomiska variabler.
Samtidigt som medvetenheten om vikten av social hållbarhet ökar ökar
också efterfrågan på mer kunskap. För att stärka arbetet med social
hållbarhet i Lund behöver det strukturerade arbetet och analyserna
utvecklas för att kunna ligga till grund för prioritering av insatser och
grupper. Då det är möjligt bör uppföljningarna möjliggöra jämförelser
med andra städer.
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Resultat inom framför allt tre områden kräver en samlad analys och
målsättning som omfattar hela kommunen;
1. Ekonomiskt utsatta barn. De barn och unga som lever i
ekonomisk utsatthet är en riskgrupp som behöver prioriteras. Att
de är relativt få till antalet möjliggör ett framgångsrikt arbete.
2. Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga. Andel flickor
och pojkar som upplever stress i skolan har ökat och andelen
flickor i åk 2 på gymnasiet som upplever att de har en god
självskattad hälsa har sjunkit mellan undersökningsåren. Barn
och unga vuxna som tidigt får diagnoser som depression och
ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en
betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka.
3. Levnadsvanor. Trots goda livsvillkor (t.ex. utbildning, arbete,
bostad) är levnadsvanorna sämre bland eleverna på Lunds
gymnasieskolor än snittet för Skåne. Det är fler elever i Lund
som dricker alkohol, röker och har använt narkotika. Även
andelen flickor (27,8 %) och pojkar (38,1 %) som når upp till den
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än
snittet för Skåne.
Under hösten 2018 kommer Lunds kommuns folkhälsopolicy att
revideras för att ange mål och beskriva det systematiska arbetet med
folkhälsa och social hållbarhet. Gemensamma handlingsplaner för de
prioriterade områdena som framkommit i välfärdsrapporten kommer att
utarbetas av kommunkontoret i samarbete md berörda förvaltningar.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017

Kommunstyrelsen beslutar
att
att

godkänna rapporten samt
ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda
förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och
unga samt levnadsvanorna .

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige

Britt Steiner
planeringschef
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Sammanfattning
Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet invånare har god
hälsa och goda livsvillkor. Bland annat har Lund Sveriges högsta andel ungdomar med
fullföljd gymnasieutbildning och är den kommun i landet med näst högsta
utbildningsnivån. Arbetslösheten och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört
med Skåne och riket bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas
och bo i.
Resultat från välfärdsrapporten i korthet:


11 procent av barnen mellan 1 och 5 år deltar inte i förskolan och det saknas
kunskap om varför och vilka barn som inte deltar.



Bland elever som är födda i Sverige är det är 20 procent fler som är behöriga till
gymnasieskolan än elever födda utomlands. Bland elever vars föräldrar har
eftergymnasial utbildning är det 21 procent fler som är behöriga till
gymnasieskolan jämfört med elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som
högsta utbildningsnivå.



Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst respektive lägst andel
förvärvsarbetande och bland vuxna som är födda i Sverige är det 25,9 procent
fler som förvärvsarbetar jämfört med personer som är födda utomlands.



Förtätningen av staden avseende buller, grönyta och förskole- och skolgårdars
friytor för lek, fysisk aktivitet och grönska.



57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner låg tillit till
andra.



I Lund skiljer det 34,7 procent mellan det valdistrikt som har högst respektive
lägst valdeltagande.

De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat i Lund. Det visar sig
bland annat i formuleringar kring socioekonomi, jämlikhet och andel barn med
försörjningsstöd i planer och styrdokument. Det visar sig även i nya arbetssätt som till
exempel att erbjuda gratis lovverksamhet för alla flickor och pojkar med fokus på de
grupper som har störst behov, förskolebibliotek i syfte att främja språkutveckling hos

alla barn, arbetet med att bli en MR-stad och att stadsbyggnads GIS-kartor
kompletteras med socioekonomiska variabler.
Samtidigt som medvetenheten om social hållbarhet ökar ökar också efterfrågan på mer
kunskap. För att stärka arbetet med social hållbarhet i Lund behöver det strukturerade
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arbetet och analyserna utvecklas för att kunna ligga till grund för prioritering av
insatser och grupper. Då det är möjligt bör uppföljningarna möjliggöra jämförelser
med andra städer. Under hösten 2018 kommer Lunds kommuns folkhälsopolicy att
revideras för att ange mål och beskriva det systematiska arbetet med folkhälsa och
social hållbarhet. Det kommer även tas fram handlingsplaner kring de prioriterade
områdena som framkommit i välfärdsrapporten.
Resultat inom framför allt tre områden kräver en samlad analys och målsättning som
omfattar hela kommunen;
1. Ekonomiskt utsatta barn. De barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är
en riskgrupp som behöver prioriteras. Att de är relativt få till antalet möjliggör
ett framgångsrikt arbete.
2. Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga. Andel flickor och pojkar som
upplever stress i skolan har ökat och andelen flickor i åk 2 på gymnasiet som
upplever att de har en god självskattad hälsa har sjunkit mellan
undersökningsåren. Barn och unga vuxna som tidigt får diagnoser som
depression och ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en
betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka.
3. Levnadsvanor. Trots goda livsvillkor (t.ex. utbildning, arbete, bostad) är
levnadsvanorna sämre bland eleverna på Lunds gymnasieskolor än snittet för
Skåne. Det är fler elever i Lund som dricker alkohol, röker och har använt
narkotika. Även andelen flickor (27,8 %) och pojkar (38,1 %) som når upp till
den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än snittet för
Skåne.

Social hållbarhet och folkhälsa
Social hållbarhet är det begrepp som under de senaste åren börjat kommuniceras så
väl nationellt som internationellt genom till exempel Folkhälsomyndigheten, SKLs
Mötesplats för social hållbarhet och WHOs Commission on Social Determinants on

Health. En stor utmaning med begreppet är att det inte finns någon definition som är
beslutad varken nationellt eller lokalt. I texten nedan beskriv ett par av de hörnstenar
som är vanligt förekommande på nationell och global nivå. Begreppet folkhälsa
däremot är väldefinierat och har en lång tradition av forskning, beprövad erfarenhet
och nationella politiska målområden.
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Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål. I agendan tas ett helhetsgrepp
kring hållbar utveckling och man betonar att de tre olika perspektiven är lika viktiga
och ömsesidigt beroende av varandra.
Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja Sveriges genomförande av
Agenda 2030. Bland annat ska delegationen ta fram en övergripande handlingsplan
för Sveriges genomförande av agendan samt visa på goda exempel. Regeringen har
även gett ett 80-tal statliga myndigheter i uppdrag att redovisa hur deras
verksamheter bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030. Flera kommuner ser nu
över möjligheten att följa upp de kommunala verksamheterna utifrån de tre
hållbarhetsdimensionerna och målen i Agenda 2030.
Social hållbarhet för Lunds kommuns beskrivs i årsrapporten för 2016. Under
fokusområdet social hållbarhet står det följande:

Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Detta kan uppnås genom att arbeta
strategiskt med frågor som människors hälsa och trygghet. Frågor som utbildning,
ekonomisk situation, känsla av utsatthet, livsstil och samhällets förmåga att värna den
enskilda människan är olika områden som påverkar den långsiktiga hållbarheten. Den
sociala hållbarheten är en grundbult i välfärdssamhället. Lunds intensioner inom
området är att I Lund finns ett demokratiskt, jämställt och öppet klimat som ger alla

möjlighet att upptäcka, förstå och engagera sig i arbetet för att utveckla Lund.
Kommunen ska främja interkulturella, internationella och gränsöverskridande
kontakter. Lund ska vara välkomnande för alla oavsett etnicitet, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder,
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. Vi arbetar mot fördomar
och diskriminering1.
Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport Vår

Gemensamma Framtid (Our common future). I rapporten definieras hållbar
1

Årsredovisning 2016, Lunds kommun
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utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Brundtlandkommissionen betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska
som ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

Figur 1. Illustration av de tre hållbarhetsdimensionerna.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet har
avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget.
För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i
praktiken utifrån de behov och förutsättningar som finns på lokal, regional respektive
nationell nivå. Kommuner, landsting/regioner och staten bär alla, genom sina
offentliga åtaganden ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Näringslivet,
civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. En förutsättning
för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska
erbjuda och att det som erbjuds:


tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga
rättigheterna säkerställs
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bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och
uttryck, ålder och funktionsnedsättning



anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov2.

I Lunds kommuns årsredovisning för 2016 följs kommunens arbete med social
hållbarhet upp utifrån:


Hälsa (medellivslängd och självskattad hälsa)



Trygghet (anmälda våldsbrott och tillit)



Delaktighet och inkludering (ekonomisk utsatthet och långtidsarbetslöshet)



Flyktingmottagande och integration (flyktingmottagande och deltagande i SFIundervisning) samt



Jämställdhet (skillnad i meritvärde mellan könen och utifrån föräldrarnas
utbildningsnivå)

Folkhälsa och definitioner av vanligt förekommande begrepp
Den kanske mest kända övergripande definitionen av hälsa lanserades av
Världshälsoorganisationen WHO 1946 handlar både om den fysiska, psykiska och
sociala välbefinnandet och inte bara frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning. I
definitionen betonas att en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess
individer och inte som ett mål i sig3.
Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens
samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa
innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som
möjligt bland olika grupper i samhället4.
Livsvillkor och levnadsvanor är begrepp som används inom folkhälsoarbetet. Det som
i allmänhet menas är förhållanden som omger en individ (livsvillkor så som bostad,

www.folkhälsomyndigheten.se, hämtat 180111
www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30
4 www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30
2
3
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arbete och lagstiftning) respektive en individs eget agerande (levnadsvanor så som
kosthållning och fysisk aktivitet). Någonstans där emellan finns de sociala
mellanmänskliga faktorerna som en individ ingår i. Tillsammans med fasta
individuella faktorer så som kön, ålder och arv utgör de den vanligaste modellen för
hur hälsa skapas. Figuren nedan visar att folkhälsan påverkas av många olika faktorer
som kan påverkas av en rad olika aktörer i samhället. Ansvaret ligger både inom den
offentliga och privata sektorn men även frivilligorganisationer och på individen. Även
om individens egna val har stor betydelse för hälsan, kan faktorer på samhälls- och
strukturnivå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att
underlätta goda val5. Ju längre ifrån individen desto mindre möjlighet har individen
att påverka. Däremot har kommunen flera ansvarsområden i den yttre cirkeln och
därmed stor möjlighet att påverka folkhälsan.

Figur 2. Illustration av hälsans bestämningsfaktorer.

Att mäta hälsa
Det finns olika sätt att beskriva befolkningens hälsa. Medellivslängden i befolkningen
är ett bra mått som används internationell och är lätt att förstå. Men medellivslängden
i ett land visar inte de geografiska skillnader och skillnader som finns mellan olika
grupper utifrån utbildning, kön eller etnicitet som ofta finns inom ett land.
Ett annat vanligt mått på hälsa är att låta individer själva skatta hur de mår på en skala
från mycket dålig till mycket god. Den självskattade hälsan förutsäger förvånansvärt
5

www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30
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väl dödligheten oavsett socioekonomisk status. Självskattad hälsa som mått används
därför ofta både nationellt och internationellt för att följa hälsoutvecklingen i olika
befolkningsgrupper över tid6.
Sveriges folkhälsopolitik
Grunden för dagens folkhälsopolitik lades år 2003 i regeringens proposition Mål för
folkhälsan. Genom detta beslut fastställdes ett övergripande mål för den nationella
folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika

villkor för hela befolkningen och 11 målområden som reviderades 2008.
Folkhälsopolitikens målområden är:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
År 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté – En kommission för jämlik
hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar.
Till grund för kommitténs uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa har i sitt
slutbetänkande föreslagit att det övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras till:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen
och att ambitionen bör vara att målet ska uppnås inom en generation. Kommissionen
föreslår även att dagens elva målområden omvandlas till åtta prioriterade målområden
för en god och jämlik hälsa:
1. Det tidiga livets villkor

6

Socialstyrelsen.se, Indikator självskattad hälsa, Hämtat 180122
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2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Kommissionen föreslår strategier med konkreta och uppföljningsbara delmål och
etappmål för arbetet. De bör omfatta 3 till 5 år och samtliga målområden bör vara
täckta senast år 20207.
Kort om lundaborna
I Lund bor ca 121 000 invånare. Lunds befolkningsstruktur ser inte ut som gruppen
större städer eller riket. Åldersgrupperna 20 till 35 år är väldigt stora i Lund medan
grupperna barn och gamla är mindre än genomsnittskommunen. Inom en tioårsperiod
kommer befolkningen att öka i åldersgrupperna barn/elever och äldre.
Barn 1-6 år 12 %
Elever 7-16 år 11 %
Äldre 80 + 70 %

Figur 3. Illustration över Lunds befolkningsstruktur. Den röda linjer visar andel kvinnor i Lund, den blå
linjen visar andel män i Lund och den gula linjen är riket.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
7
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År 2016 var medellivslängden för kvinnor i Lund 85,3 år vilket kan jämföras med 84 år
för riket. Även männen i Lund lever längre än männen i riket. Männen i Lund har en
medellivslängd på 81,8 år jämfört med knappt 81 år för männen i riket.

Välfärdsrapportens syfte och disposition
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild över lundabornas hälsa och att
resultatet ska användas som underlag för prioriteringar av insatser och åtgärder.
Kommissionen för jämlik hälsas förslag till nya målområden för folkhälsopolitiken
utgör rubrikerna i rapporten. Samtliga kapitel innehåller en sammanfattning av
Kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet samt resultat och statistik från
Lund. I den mån det har varit möjligt och av värde har statistiken delats upp i mindre
geografiska områden, efter ålder, kön och socioekonomi. Eftersom Region Skåne inte
genomfört någon folkhälsoenkät till vuxna år 2017 finns begränsad mängd statistik att
tillgå för åldersgruppen 18-80. Varje kapitel innehåller minst ett gott exempel på
kommunala verksamheter som arbetar för att bidra till ett socialt hållbart Lund. Varje
kapitel avslutas med en sammanfattning och analys.
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Det tidiga livets villkor
Det här kapitlet bygger på kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet och
exempel på verksamheter, resultat och goda exempel från Lund. Kapitlet avslutas med
en analys.

Kommissionen för jämlik
Det tidiga livet är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Att alla barn får en
bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling,
inlärning och hälsa är centralt för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen8.
Mot bakgrund av barnkonventionen och att forskningen visar att förhållanden i
barndomen kan leda till en försämrad hälsa som vuxen har samhället ett särskilt ansvar
för att investera i barns utveckling. Att investera i barns utveckling och förebygga
ohälsa hos barn är en långsiktigt lönsam investering både för individen och för
samhället och en av de viktigaste åtgärderna för att utjämna ojämlikhet i hälsa9.
Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att kommunerna:


Verkar för att öka deltagandet i förskolan bland barn från socioekonomiskt
svaga förhållanden.



Utvecklar samverkansformer med barns bästa i centrum, såsom
familjecentraler.



Tillämpar utökat hembesöksprogram riktat till nyblivna föräldrar, där
socialtjänsten, involveras, så att de omfattar alla nyfödda barn (och inte bara till
förstagångsföräldrar).

Lagstöd och barnkonventionen
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt att växa upp under
trygga förhållanden och att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Barn ska dessutom
ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Ur ett barnrättighetsperspektiv behövs
särskilda åtgärder för de barn som har sämre förutsättningar att få tillgång till sina
rättigheter10. Barnkonventionen består av 54 artiklar varav följande fyra är
grundprinciper:
Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
8
9
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1. Artikel 2: Barnets rätt till icke-diskriminering
2. Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn
3. Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
4. Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd
I Lunds kommun har kommunfullmäktige beslutat att Barnkonventionen och dess
grundläggande principer ska gälla samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå
vid alla kommunala beslut11. För att barns bästa alltid sätts i centrum har en
förvaltningsgemensam barnrättskommitté bildats som bland annat har till uppgift att
årligen följa upp strategier för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun12.
Barnfattigdom
Bästa möjliga index för frågan. Redan från födseln, utifrån föräldrarnas livsvillkor, har
inte alla barn jämlika förutsättningar att utvecklas. Att växa upp under ekonomisk
utsatthet kan få konsekvenser på hälsan som vuxen. Framförallt barn som vuxit upp i
hushåll med långvarigt försörjningsstöd har höga risker för ogynnsamma
levnadsvillkor högre upp i åldrarna avseende till exempel alkohol- och drogmissbruk
och självmordsförsök. Det ökar även risken för att som vuxen ha lägre utbildningsnivå,
större behov av försörjningsstöd och att stå längre ifrån arbetsmarknaden13.
För att få kunskap om hur många barn i Sverige som lever i fattigdom tar Rädda
Barnen fram årliga rapporter som speglar förändringar i barns välfärd. Med
barnfattigdom avser Rädda Barnen andelen barn i familjer med låg inkomststandard
och/eller barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Lunds kommun ligger på plats
103 av 290 kommuner där plats 1 är bäst. Studentfamiljer med små barn och familjer
med utländsk bakgrund utgör en stor grupp med låg inkomststandard i Lund.
Ensamstående mödrar utgör hälften av barnfamiljerna med svag ekonomi14. Mer om
försörjningsstöd i Lund finns under kapitlet Inkomster och försörjningsmöjligheter.
Rädda Barnens senaste årsrapport bygger på 2013 års statistik och visar att
barnfattigdomen i Sverige ligger på 12 procent. Därmed lever 234 000 barn i
ekonomisk utsatthet. Att ha utländsk bakgrund eller en ensamstående förälder är
Årsredovisning 2016, barn och ungdomsnämnd öster
Årsredovisning 2016, barn och ungdomsnämnd öster
13 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
14 Barnfattigdom i Lund, en rapport från Rädda Barnens lokalförening 2016
11
12

14

faktorer som ökar risken för att tvingas leva under ekonomiskt knappa förhållanden.
Av alla barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund levde mer än hälften,
53,4 procent, under ekonomisk utsatthet år 2013 vilket kan jämföras med endast 2
procent av alla barn som bodde med båda sina svenskfödda föräldrar15. I Lund levde år
2015 9 procent av barnen i barnfattigdom. Knappt 20 procent av barnen med utländsk
bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll vilket kan jämföras med 3,7 procent av
barnen med svensk bakgrund. Det finns endast små skillnader mellan åren 2013 och
2015. Lunds kommun är en rik kommun men bland de grupper som lever i ekonomisk
utsatthet är gruppen med utländsk bakgrund överrepresenterad.
Förskolans betydelse för jämlik hälsa
Hur förskolan utformas är betydelsefullt för barnens uppväxtvillkor. Verksamheten ska
enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 utgå från barnens behov och erbjuda omsorg,
utveckling och lärande. Deltagande i förskolan är mest gynnsamt för barn från
socioekonomiskt svaga förhållanden. Skillnaderna mellan barns förutsättningar kan
förstärkas under förskoleåren, dels om en lägre andel barn från socioekonomiskt
mindre gynnade familjer går i förskola dels om mer socioekonomiskt gynnade familjer
har tillgång till förskolor av högre kvalitet. Förskolepersonalens utbildning och
kompetensnivå, och inte minst då andelen förskollärare, är därför en av de viktigaste
förutsättningarna för att förskolans verksamhet ska bli likvärdig och av god kvalitet16.
Utbildningen i förskolan ska vara likvärdig och erbjuda alla barn en
förskoleverksamhet av hög kvalitet. Det innebär inte att verksamheten ska utformas på
samma sätt överallt utan verksamheten ska ta hänsyn till barnens olika villkor. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd
utformat med hänsyn till deras behov och förutsättningar så att de kan utvecklas så
långt som möjligt. En likvärdig förskola av hög kvalitet kan främja senare
skolprestationer och motverka beteendeproblem. En förskola som inte är likvärdig kan
däremot förstärka ojämlikheten17.

Rädda Barnen, Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 2015
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
17 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Vetenskapsrådet har tagit fram en rapport med indikatorer som kan ligga till grund för
en analys av förskolans likvärdighet. Indikatorerna utgår ifrån de strukturella
förutsättningarna som är av särskild betydelse för att åstadkomma en likvärdig förskola
av god kvalitet. Indikatorer som ska jämföras på nationell (skillnader mellan
kommuner), kommunal (skillnader inom kommunen) och lokal nivå (skillnader inom
uppdragningsområdet). Följande rubriker och mått finns med rapporten för en
likvärdig förskola:
1) Andelen förskolelärare och resurser för kompetensutveckling i relation till
befolkningsstruktur d.v.s. familjers socioekonomiska bakgrund,
2) Förskolepersonalens arbetssituation: skillnader inom kommunen gällande
personaltäthet, barngruppernas storlek, personalomsättning, förskolepersonalens
löner, planeringstid för personalen och antal kvadratmeter per barn inne och ute.
3) Förskolans tillgänglighet: andel barn som inte finns i förskoleverksamhet och
resurser som läggs på uppsökande verksamhet utifrån kommunens
befolkningsstruktur dvs familjers socioekonomiska bakgrund, etnicitet och språklig
sammansättning.
För varje område har indikatorer kopplats för att kunna mäta förskolans likvärdighet
(Vetenskapsrådet 2015)18.
Områden med högre andel låginkomsttagare, lågutbildade och personer med utländsk
bakgrund har en lägre andel barn i förskolan. Det finns flera skäl till att föräldrarna
inte väljer att placera sina barn i förskolan. Det kan bero på kunskapsbrist om
förskolan (att kommunerna inte nått ut med information), generell skepsis mot
myndigheter, tillfälligt boende samt att det värderas högre att vara hemma med
barnet. Vetenskapsrådet menar att det är angeläget att undersöka vilka barn som inte
finns i förskolan för att se om det finns grupper av vårdnadshavare som inte har gjort
ett informerat val. Ytterst handlar det om att bygga förtroendefulla relationer mellan
föräldrar och förskoleverksamheten. Uppsökande verksamhet är det mest effektiva
sättet att informera om förskoleverksamheten så att vårdnadshavare kan göra ett val
som är baserat på tillräcklig kunskap om förskoleverksamheten19. I Lunds kommun är

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
19 En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer, Vetenskapsrådet 2015
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89 procent av alla barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Det är en
relativt hög andel jämfört med andra kommuner och andelen är konstant över tid20.
Inom förskolan i Lunds kommun görs ingen jämlikhetsanalys likt den Vetenskapsrådet
föreslår. Däremot finns uppgifter om bland annat andelen barn i förskolan, andel av
personalen med pedagogisk högskoleexamen, personaltäthet samt yta inne och ute per
barn som skulle kunna utvecklas för att kunna göra en sådan analys21. Däremot pågår
ett arbete i den nya barn- och skolförvaltningen för att förbättra likvärdigheten inom
kommunen och förbättra mätinstrument för måluppfyllelsen i förskolan.
Familjecentral i Lund
Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar kommunerna att utvecklar
samverkansformer med barns bästa i centrum, såsom familjecentraler.
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en familjecentral i Lunds kommun. Ett
samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och Region Skåne
har inletts och lokalfrågan utreds.
På en familjecentral arbetar flera olika verksamhetsområden tillsammans kring
barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.
Här samordnas och samlokaliseras främjande och förebyggande arbete för barn och
föräldrar, vilket innebär att familjecentralen kan fungera som en ingång för att nå alla
föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i
behov av det. Familjecentralerna riktar sig till blivande föräldrar och barnfamiljer 0-6
år.

Goda exempel från Lund
Under denna rubrik lyft föräldrastödet och förskolebiblioteken som två goda exempel
på verksamheter som arbetar med tidiga insatser för att främja hälsa i Lunds kommun.
Föräldrastöd
Ett exempel på tidiga förebyggande insatser i Lunds kommun är det stöd föräldrar kan
få vid konflikter med sina barn eller mellan syskon. Barns relationer till sina föräldrar
har stor betydelse både för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Relationen
20
21

Skolverket, kommunblad 2016
Årsredovisning 2016, barn och skolnämnd öster
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mellan föräldrar och deras barn påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka
levnadsvanor de får som vuxna. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan
föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i
hemmiljön är en riskfaktor22. De föräldrar i Lunds kommun som behöver stöd i sitt
föräldraskap erbjuds två olika föräldrastödsprogram, den ena heter Komet
(KOmmunikationsMETod) och den andra heter Cope. Föräldrarna träffas i grupp för
att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samtidigt som de får praktiska övningar av
gruppledarna att pröva hemma mellan träffarna23. Syftet är att ge föräldrar verktyg att
förstå och hantera sitt barns beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. Ett viktigt
syfte är också att skapa stödjande nätverk24. Föräldrautbildningsprogrammen är gratis
för föräldrar som bor i Lunds kommun och har barn i åldrarna 3-12 och 13-18 år och
ca 50 föräldrar går utbildningen varje år. I dagsläget erbjuder inte kommunen
barnvakt under utbildningen vilket kan påverka deltagandet för föräldrar som saknar
möjligheten att få barnvakt25.
Förskolebibliotek
Lunds kommun startade år 2011 ett helt unikt projekt med förskolebibliotek för att
främja barns språkutveckling och lust att läsa. Projektet är nu permanent verksamhet
och år 2018 ska samtliga kommunala förskolor erbjudas att tillsammans med
folkbiblioteket starta ett förskolebibliotek.
Skolan har ett tydligt uppdrag att på alla nivåer utveckla och stödja barn och elever i
deras språkutveckling. Det handlar både om att utöka ordförrådet men också att
kompensera de barn som inte blir lästa för hemma. Största chansen att kompensera
för dåligt ordförråd är i förskola och under de första åren i grundskolan eftersom
skillnaden barn emellan uppstår tidigt26.
Syftet med de första förskolebiblioteken som startade år 2011 var att bättre anpassa
biblioteksverksamheten efter förskolornas behov och i enlighet med den verksamhet
de bedriver utifrån läroplanen. Förskolorna inreder själva sina bibliotek och får bidrag
för att kunna köpa in böcker. Alla förskolebibliotek har en barnbibliotekarie knuten till
sig och på varje förskola utses ett läsombud som får fortbildning kring betydelsen
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, www.mfof.se/foraldrastod/
Broschyrer; Komet – Ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och
barn samt COPE – en kostnadsfri kurs för föräldrar i Lund socialförvaltningen, Lunds kommun
24 www.svenskacope.se
25 Samtal med Anne Hansen på socialförvaltningen.
26 Ordförrådets betydelse för läsning, Christina Wiklund, Linköpings univeritet, www.old.liu.se, 171205
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av böcker och läsning för barns språkutveckling. Barnbibliotekarierna kan även
komma till föräldramöten för att berätta om barn språkutveckling och vikten av att
läsa för barnen. En viktig del i satsningen är även att uppmuntra föräldrar till
högläsning genom att erbjuda bokpåsar på förskolorna som föräldrarna kan använda
för att låna hem böcker. Förskolebiblioteken i Lund är unika och har fått stor nationell
uppmärksamhet. Resultaten visar att förskolebiblioteken ökar lusten att läsa och når
lundabor som inte har en tradition att läsa t.ex. barn och föräldrar med
invandrarbakgrund27.

Analys
Pedagogernas utbildningsnivå är avgörande för kvaliteten i förskolan. En utmaning
inom förskolan är en minskad skolpeng vilket kan påverka verksamheten genom större
barngrupper och/eller färre pedagoger per barn och/eller att korttidsvikarier inte
alltid tas in vid pedagogernas frånvaro. Detta kan, förutom sämre möjligheter att hålla
en hög kvalitet och hög måluppfyllelse i verksamheten, även påverka möjligheten att
behålla kompetent personal och locka nya rekryteringar. Det behövs även ett samlat
grepp kring rekrytering där barn- och skolförvaltningen hjälper till i
rekryteringsprocessen för att hjälpa den enskilda förskolan och bidra till ökad
likvärdighet gällande personalens utbildningsnivå mellan förskolorna.
11 procent av barnen mellan 1 och 5 år i Lund deltar inte i förskolan. Det behövs en
analys av vilka flickor och pojkar som inte deltar. Forskningen visar att det är framför
allt barn från resurssvaga familjer som inte deltar och deltagande i förskolan är mest
gynnsamt för barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. Vetenskapsrådet föreslår
uppsökande verksamhet för att nå de familjer som inte har sina barn i förskolan.
Ett arbete med att förbättra jämlikheten mellan förskolorna gällande personalens
utbildningsnivå har påbörjats i den nya barn- och skolförvaltningen. I texten ovan
hänvisas till Vetenskapsrådets analys av jämlikhet utifrån socioekonomi inom
förskolan som kan vara till hjälp i arbetet.
Några exempel på tidiga insatser som är bra för alla barn men extra viktiga för vissa
barn är de förskolebibliotek som kommer att finnas på alla förskolor i Lund samt

27

Folkbiblioteken Lund, hemsida https://biblioteksportalen.lund.se/web/arena/forskolebibliotek
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arbetet med lekvärdesfaktor på förskole- och skolgårdar som är extra relevant när det
förtätas i en redan kompakt stad.
Föreliggande utredning föreslår att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett prioriterat
område i det fortsatta arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Lund. En viktig
förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att i högre grad fortsätta samarbeta över
förvaltningsgränserna för att möjliggöra ett riktat stöd för socioekonomiskt utsatta
grupper. Familjecentralen som kommer att öppna i Lund kommer kunna bli en viktig
mötesplats som skapar bättre förutsättningar för ett samlat stöd till särskilt utsatta
grupper med riktade insatser som t ex föräldrastöd. Utvärderingar av familjecentraler
visar även att fler familjer i utsatthet upptäcks. Familjecentraler är bra för alla
föräldrar men särskilt bra för familjer med högre grad av socioekonomisk utsatthet.

20

Kunskaper, kompetenser och utbildning
Det här kapitlet bygger på kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet och
beskriver verksamheter, resultat och goda exempel från Lund. Kapitlet avslutas med
en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. En låg utbildningsnivå
och en låg social position i samhället ökar risken för ohälsa och hälsomässigt
ogynnsamma livsvillkor. Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom
lärande och utbildning är därför centralt för att uppnå en god och jämlik hälsa28.
Skolan ska vara likvärdig. Det innebär att skolan ska genom sitt kompensatoriska
uppdrag kompensera för elevers olika förutsättningar och hjälpa elever med behov av
stöd att klara målen. Trots detta har barn från en mer privilegierad bakgrund avsevärt
lägre risk att misslyckas i skolan än jämnåriga från familjer med lägre socioekonomisk
position. I Sverige är det föräldrarnas utbildning som har det starkaste sambandet med
barnens betyg, medan familjens inkomst har mindre betydelse 29.
Andelen flickor och pojkar med gymnasiebehörighet har minskat nationellt. Den
minskande graden gymnasiebehöriga kan enligt Skolverket till stor del förklaras av att
andelen elever som invandrat efter sju års ålder (efter ordinarie skolstart) har ökat,
och att dessa elevers resultatutveckling är sämre än övrigas. Som nämns ovan finns
även ett tydligt samband mellan elevers studieresultat och föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Av de elever som gick ett nationellt högskoleförberedande
program eller yrkesprogram och vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning tog 75
procent examen på tre år. Motsvarande andel för elever med gymnasieutbildade
föräldrar var 62,6 procent respektive 34,5 procent för elever vars föräldrar hade högst
förgymnasial utbildning30. En slutförd gymnasieutbildning har en avgörande betydelse
för ungdomars chanser och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden31.
Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
30 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
31 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Kommissionen för jämlik hälsa gör bedömningen att skolsegregationen, med de stora
skillnader mellan elevers förutsättningar som följer, är ett av de största hindren för
likvärdighet i det svenska utbildningssystemet. Med skolsegregation menas att flickor
och pojkar med samma familjebakgrund går i samma skolor, åtskilt från flickor och
pojkar med annan familjebakgrund. Det omfattar även till exempel att elever med
utländsk respektive svensk bakgrund i dag ofta går i skilda skolor. Elevers
studieförutsättningar avspeglar sig i ökade skillnader i resultat mellan skolor. Studier
visar att skolsegregationen har ökat i Sverige vilket framför allt kan förklaras av
tilltagande boendesegregation och det fria skolvalet32.
Under uppväxten (förskoleklass till åk 9) tillbringar flickor och pojkar ca 7 000 timmar
i skolan och därför kommer skolmiljön att ha stor betydelse för barns och ungas hälsa
och välbefinnande33. Det finns samband som visar att en god hälsa förbättrar
skolresultat och dåliga skolresultat försämrar hälsa. Bland dem som hoppar av skolan
tidigt finns en grupp med betydande hälsoproblem som orsak till svårigheter i
skolan34. Eftersom skolan är en arena som når alla barn och unga har den en unik
potential som arena för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolan har
exempelvis en viktig roll i att främja fysisk aktivitet, goda matvanor och att lära ut om
alkoholens, narkotikans, dopningens och tobakens skadliga effekter. Skolan har också
ett uppdrag att ge elever kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter både i teori
och i praktik35.
Vid sidan av det formella lärandet i utbildningssystemet har den fria tiden stor
betydelse för individers utveckling av kompetenser och kunskaper i alla åldrar. Fritid
definieras av ungdomar som den tid de själva disponerar över och som är fri från
plikter. Många unga deltar i olika typer av aktiviteter och värderar också fritiden högt.
Möjligheten att delta i fritidsaktiviteter och graden av aktivitet varierar dock36. Barn
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
33 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
34 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
35 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
36 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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och unga med utländsk bakgrund eller i hushåll med svagare ekonomi deltar i lägre
grad än andra i organiserade fritidsaktiviteter. I socioekonomiskt utsatta områden
observeras över lag ett lägre deltagande i fritidsaktiviteter, och framför allt flickor i
dessa områden uppger i lägre utsträckning än pojkar att de trivs med sin fritid37.
Skolan har en viktig roll för att introducera olika fritidsaktiviteter genom att samarbeta
med lokalt föreningsliv, idrottsföreningar och kommunal verksamhet som kultur- och
musikskola38.
Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att kommunerna/skolhuvudmannen:


Skapar ett likvärdigt utbildningssystem.



Motverkar skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera elever som inte klarar
kunskapsmålen och tidigt erbjuda adekvat stöd.



Utvecklar skolan som hälsofrämjande arena genom att arbeta främjande och
förebyggande med gemenskap och trygghet, måltiden som en del av
undervisningen, daglig fysisk aktivitet och rörelse,



Använder skolan som en arena för att introducera fritidsaktiviteter och
föreningsliv för barn och unga.

Kunskaper, kompetenser och utbildning i Lunds kommun
Ansvaret för verksamheten inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg i Lunds
kommun är sedan 1 januari 2018 fördelat mellan barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden. Den förstnämnda ansvarar för förskolorna och grundskolorna
och den sistnämnda ansvarar för gymnasieskolorna. 60 procent av gymnasieeleverna i
Lund kommer från andra kommuner. I texten nedan redovisas om resultaten bygger
på statistik från de elever som bor i Lund eller går på gymnasieskolan i Lund.
I Lund, precis som på nationell nivå, finns det skillnader i skolresultat utifrån stadsdel,
kön, mellan elever med utländsk och svensk bakgrund samt utifrån föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Att följa och motverka skillander i skolresultat är en viktig del i
arbetet med ett socialt hållbarhet Lund.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
38 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Behörighet till gymnasiet
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet är generellt hög i Lunds
kommun.
Om man jämför Lunds stadsdelar skiljer det tolv procent mellan den stadsdelen med
högst andel, Torns glesbygd 98 procent, och den stadsdelen med lägst andel behöriga,
Klostergården 86 procent39.
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Figur 6. Andel (%) behöriga till gymnasiet 2013-2015. Uppdelat efter stadsdelar (2016). Källa:
Skånedatabasen, SCB.

Behörigheten till gymnasiet för elever i årskurs 9 skiljer sig även åt beroende på om
eleven har svensk eller utländsk bakgrund. I genomsnitt för åren 2014-2016 är 95,6
procent av eleverna boende i Lund med svensk bakgrund behöriga till gymnasiet vilket
kan jämföras med 75,4 procent behöriga bland elever som är utrikes födda.
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Figur 7. Behörighet till gymnasiet för elever årskurs 9 utifrån utrikes respektive svensk bakgrund. Källa
Skånedatabasen, SCB
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Andelen flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet i årskurs 9 skiljer sig även åt
beroende på vilket kön eleverna har. I genomsnitt för åren 2014-201640 är 93,7
procent av flickorna boende i Lund behöriga till gymnasiet, och 91,4 procent av
pojkarna. Medelmeritvärdet för läsåret 2016/2017 är något lägre för hela Lund än
föregående läsår. Gällande meritvärdet finns det däremot skillnader mellan könen,
flickor 268,9 och pojkar 236,9. Lund följer i detta avseende den nationella trenden och
resultatet skiljer sig inte från gruppen större städer41.
Även föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll för flickornas och pojkarnas meritvärde.
Skillnaden i medelmeritvärde, för de kommunala skolorna i Lund, mellan gruppen
vars föräldrar har högst gymnasial utbildning och gruppen med eftergymnasial
utbildning är större (54,9 poäng) jämfört med skillnader som finns nationellt (46,0
poäng). Det är också stor skillnad mellan skolorna i kommunen42.
Revisionen i Lund granskade år 2016 kommunens arbete med stöd till barn från
resurssvaga förhållanden. Resultatet visar att:


det finns strukturella skillnader avseende skolornas och skolförvaltningarnas
förutsättningar utifrån föräldrarnas utbildningsnivå,



dessa skillnader generellt slår igenom i skolresultaten (vilket är i linje med
skolforskningen), samt



skolor med många elever med lågutbildade föräldrar underpresterar i
förhållande till vad som kan förväntas43.

Diagrammet nedan visar att elever i Lund med föräldrar som har högst förgymnasial
utbildning/gymnasial utbildning får i snitt nästan 55 poäng lägre än elever vars
föräldrar har eftergymnasial utbildning. Det som är anmärkningsvärt är att
skillnaderna i skolresultat beroende på föräldrarnas utbildningsnivå är större i Lund
än i rikets kommunala skolor.

Skånedatabasen, SCB, elever boende i Lund
Nulägesbeskrivning, november 2017, Lunds kommun
42 Nulägesbeskrivning, november 2017, Lunds kommun
43 Revisionsrapport 2016, Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden,
EY Building a better workning world.
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Figur 8. Elevers meritvärde utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Källa: BSN Öster, Årsanalys 2016

I Lund finns en resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och fritidshem som
ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Behoven skattas mellan skolor
baserat på ett antal bakgrundsvariabler som har visat sig ha signifikant betydelse för
elevers måluppfyllelse på grupp- och organisationsnivå. Bakgrundsvariablerna är kön,
om/när eleven invandrat, högsta utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd
samt familjeförhållande.
Yrkesprogram, modersmålskurser och introduktionsprogram
Vid Lunds kommunala gymnasier har andelen avgångselever som tagit examen från
yrkesprogram ökat successivt de senaste tre åren och är nu uppe i 82,3 procent för
läsåret 2015/2016 vilket är fem procent lägre än riksgenomsnittet för yrkesprogram.
När det gäller de elever som läser modersmålskurser på gymnasienivå når i princip alla
elever minst godkänt betyg, och den genomsnittliga betygspoängen är generellt hög.
För de elever som läser på introduktionsprogram var det läsåret 2015/2016 ca en
tredjedel som nådde målet med utbildningen. Detta är en minskning från förra läsåret,
men variationerna är stora över tid beroende på små elevgrupper44.
Behörighet till högskolan
Till skillnad från behörigheten till gymnasiet är det fler elever med utländsk bakgrund
än svenskfödda elever som är behöriga till högskolan. Det kan förklaras med att de
elever som inte kommer in på gymnasiet inte finns med i statistiken för behörighet till
högskolan och att många elever i Lund med utländsk bakgrund går t.ex. International
Baccalaureate med goda resultat. I genomsnitt för åren 2014-201645 är 93,0 procent av
eleverna boende i Lund med svensk bakgrund behöriga till högskola, av elever födda i
Årsredovisning 2016, utbildningsförvaltningen
Skånedatabasen, SCB, Uppgifterna bygger på ett genomsnitt av behöriga och icke behöriga till högskola som
är 19 år boende i Lunds kommun. Genomsnitt för åren 2014-2016.
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Sverige med någon av föräldrarna födda utomlands är 95,9 procent behöriga och av
utrikes födda elever är 96,0 procent behöriga. Det skiljer 2,7 procent mellan flickor
och pojkar. I genomsnitt 2014-201646 är 95,3 procent av flickorna boende i Lund
behöriga till högskola och 92,6 procent av pojkarna.
Utbildningsnivån i kommunen
Lund är den kommun i Sverige som har den näst högsta utbildningsnivån. 69 procent
av den vuxna befolkningen har någon form av eftergymnasial utbildning 2016 och
nivån ligger konstant över tiden47. Utbildningsnivån i stadsdelarna utifrån mer än
treårig eftergymnasial utbildning i kommunen illustreras i diagrammet nedan.
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Figur 9. Andel (%) vuxna (25-64 år) med eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre. Uppdelat
efter stadsdelar (2016).

Mål inom grund- och gymnasieskolan
Skolförvaltningarna har ett antal mål som är relevanta för social hållbarhet och
folkhälsa. Bland annat finns mål kring skillnad i meritvärde mellan elever utifrån
föräldrars utbildningsbakgrund, skillnader i pojkars och flickors meritvärde samt att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att främja hälsa och ta
hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar.
Måluppfyllelsen mäts bland annat i LUNK som är en årlig elevundersökning som
riktar sig till elever i grundskolan åk 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2.

Skånedatabasen, SCB, Uppgifterna bygger på ett genomsnitt av behöriga och icke behöriga till högskola som
är 19 år boende i Lunds kommun. Genomsnitt för åren 2014-2016.
47 Nulägesbeskrivning, Lunds kommun, november 2017.
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Gymnasieeleverna ingår även i Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga48.
Måluppfyllelsen mäts bland annat genom frågor kring självskattad hälsa, stress i
skolan, trygghet och kränkningar samt elevhälsa och redovisas under rubrikerna nedan
49.

Psykisk ohälsa och stress
Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Den
enskilt största gruppen återfinns dock bland unga kvinnor i åldern 18-24 år. Barn och
unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom
ökar risken för självmord och att uppnå en betydligt lägre utbildningsnivå än de som
inte varit sjuka50. Bland barn och unga är skolan ofta den största källan till stress, men
även att ständigt vara uppdaterad och tillgänglig på sociala medier är en vanliga
stressfaktorer. Region Skånes folkhälsorapport barn och unga visar på ett signifikant
samband för pojkar och flickor i alla årskurser mellan att ofta känna sig stressad i sin
vardag och överdriven mobilanvändning (definitionen omfattar både upplevelse av
besvär och försakande av annat)51.
Barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens utvecklingsmål om stress i skolan
mäts i LUNK. Frågorna ställs till elever i både åk 5 och 8 samt gymnasiet åk 2. De två
senaste åren har andelen elever i både åk 5 och 8 ökat som känt sig stressad i skolan
pga av skoluppgifter efter skoltid (ex. läxor, prov och inlämningar). Åtgärder som görs
för att minska elevernas upplevelser av stress är exempelvis läxhjälp eller tid att göra
klart uppgifter i skolan och läx- och provschema. Elevhälsan bidrar också med
hälsofrämjande insatser. Barn- och skolförvaltningen (Lund stad) har ett samarbete
med psykologiska institutionen om elevers upplevelse av stress i skolan52. Resultaten
av forskningen kommer att presenteras under 2018.

Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, utbildningsförvaltningen
Årsanalys 2016, utbildningsförvaltningen
50 Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – till om med 2016, Socialstyrelsen, 2017
51 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
52 Lunds kommuns delårsrapport augusti, Barn- och ungdomsnämnd Lund Öster
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Figur 11. Andel elever som känt sig stressad i skolan under det senaste halvåret”. Källa: LUNK

Samtliga elever på gymnasieskolan åk 2 får svara på hur ofta de har känt sig stressade i
skolan och hur ofta de har känt sig stressade av skoluppgifter efter skoltid under det
senaste halvåret. Eleverna får också ange hur ofta man talar om hur man kan minska
stressen i skolan, vad skolan kan göra för att åtgärda stress samt om de får hjälp med
studieteknik och planering.
Diagrammet nedan visar att flickor är betydligt mer stressade än pojkar och elever på
högskoleförberedande program är mer stressade än elever på yrkesprogram.
Andel elever som känt sig stressade i skolan varje dag eller flera gånger i veckan under de senaste 6
månaderna
Källa: LUNK
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Figur 10. Andel elever som känt sig stressade i skolan varje dag eller flera gånger i veckan under de
senaste 6 månaderna. Källa: LUNK

Sammantaget är elever i årskurs 2 i gymnasiet betydligt mer stressade än
språkintroduktionselever. Utbildningsförvaltningens sammanfattning av resultaten i
LUNK 2017 visar på ett möjligt samband mellan hur ofta eleverna är stressade och om
det finns en dialog om stresshantering på skolan. De elever som uppgett att de sällan
är stressade av skoluppgifter efter skoltid skattar sin hälsa som bättre och trivs bättre i
skolan än övriga. Lärares återkoppling har också ett positivt samband med elevers
stress. Både lärare och elevhälsan engageras i olika åtgärder för att minska stress och
för att hjälpa eleverna att hantera stressiga perioder. Detta sker både inom ramen för
undervisningen och i riktade insatser53.
Självskattad hälsa
En enkel fråga om hur man mår i allmänhet ger en helhetsbild av hur människor
upplever sin hälsa, och när tonåringar svarar på denna fråga väger de in både fysiska,
psykiska och sociala aspekter54. Ungdomar som säger sig ha en dålig hälsa rapporterar
lägre allmänt välbefinnande, sämre skolprestationer, större svårigheter att få vänner
och sämre levnadsvanor jämfört med jämnåriga som säger sig ha en bra hälsa. Dessa
ungdomar löper även en ökad risk för att ha svårt att försörja sig som vuxna55.
Region Skånes folkhälsoenkät visar att den självskattade hälsan har sjunkit för flickor
och pojkar i både Lund och Skåne. I Skåne har flickornas värde sjunkit från 80,3 till 66
procent och pojkarnas har sjunkit från 87,1 till 81,3 procent. Diagrammet nedan visar
att andelen flickor som upplever att de har en god självskattad hälsa i Lund har sjunkit
från 78,6 procent år 2012 till 63,1 procent år 2016. Även pojkarnas resultat har
försämrat mellan mättillfällena från 86,4 procent till 81,1 procent.

Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, Lunds kommun, utbildningsförvaltningen
Socialstyrelsen.se, Indikator självskattad hälsa, Hämtat 180122
55 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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God självskattad hälsa
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Källa: Region Skåne
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Figur 12. God självskattad hälsa. Åk 2 Gymnasiet. Källa: LUNK

Elevers trygghet
En klar majoritet av eleverna på grundskolan svarar att de känner trygghet på
lektioner och på raster (se diagrammet nedan).

Andel elever som instämmer helt/instämmer
ganska mycket på frågor kring trygghet
Källa: LUNK
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Figur 13. Andel elever som instämmer helt/instämmer ganska mycket på frågor kring trygghet Källa:
LUNK

Även utbildningsnämnden följer flickornas och pojkarnas upplevelse av trygghet. På
frågeområdet Trygghet i Skolenkäten som handlar om upplevd trygghet på skolan och
i kontakten med andra elever och lärare, är resultatet i paritet med tidigare år.
Indexvärdet för alla gymnasieskolor utom för gymnasieskolan Vipan (index 7,5) ligger
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över riksgenomsnittet på 8,3. Alla skolor bedriver ett arbete för att främja gemenskap,
kamratskap och motverka intolerans och kränkningar56.
Kränkningar och diskriminering
Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan ska alla som arbetar i skolan
upp-märksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och
förhindra diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper. Det
förebyggande arbetet är en del av värdegrundsarbetet i skolan som syftar till att
förankra respekten för alla människors lika värde. En värdegrundsportal har lanserats
som kan ge stöd till alla skolformer i sitt förebyggande arbete med konkreta aktiviteter
som riktar sig direkt till lärare och elevhälsopersonal.
I Skolenkäten inom frågeområdet som rör förhindrandet av kränkningar har alla
gymnasieskolor i Lund (utom gymnasieskolan Vipan) högre indexvärden jämfört med
riksgenomsnittet på 7,1. Resultatet i Skolenkäten visar också att lärares och elevers
uppfattning om huruvida vuxna reagerar om någon elev blir kränkt, och om det
bedrivs ett förebyggande arbete på skolan stämmer överens i hög grad57.
Elevhälsan
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och hinder för att
uppnå målen ska undanröjas. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade
uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot
kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger,
jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning58.
Både nationellt och i Lund erbjuds varje elev minst tre hälsobesök under skoltiden
varav ett ska erbjudas i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vid
hälsobesöken ingår ett individuellt samtal om hälsa, livsstil, utveckling och social
situation.

Lunds kommuns årsredovisning 2016, Utbildningsförvaltningen
Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, Lunds kommun, utbildningsförvaltningen
58 www.skolverket.se, 2017-12-05
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Rörelse i skolan
Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar huvudmännen för skolan att införa
daglig idrott. Det gynnar den motoriska utvecklingen, psykiska hälsan och
koncentrationsförmågan. Det visar en ny avhandling på fortsättningen av
Bunkefloprojektet. Även elevernas skolprestationer och testresultat förbättrades.
Pojkarnas betyg ökade och innebar att andelen pojkar som uppnådde
gymnasiebehörighet ökade med sju procent. Vid en uppföljning sju år senare hade
både flickorna och pojkarna högre benmassa, bättre muskelstyrka och risken för
övervikt och fetma minskade under såväl barn- och ungdomsåren som senare i
vuxenlivet59.
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för
hela skoldagen. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag som syftar
till mer rörelse under skoldagen för alla elever. Uppdraget ska slutredovisas i januari
201960. Svenska elever har rätt till 500 timmar schemalagd idrott vilket är mindre än
elever har i många andra europeiska länder61. Varje rektor kan bestämma om utökning
av timplanen62. Ett exempel på det är Fäladsgården i Lund som har utökat med två
timmar per vecka. Regeringen föreslår från och med år 2019 en förstärkning av antalet
undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar63.
Fritiden, idrott och kultur
Som nämns i texten ovan är fritiden viktig för individens utveckling av kompetenser
utanför det formella lärandet i skolan och barn i hushåll med svagare ekonomi deltar i
lägre grad än andra. Revisorerna i Lunds kommun har granskat kultur- och
fritidsnämndens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden. Utifrån
granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kultur- och fritidsnämnden att
analysera behovet och göra insatser för barn och elever utifrån faktorer som
föräldrarnas och barnens hälsa, föräldrarnas utbildningsnivå och
arbetsmarknadssituation samt studieresultat. Kultur- och fritidsnämnden svarar i
Jesper Fritz Physical Activity During Growth - Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic
Performance, Lunds universitet, 2017, ISBN 978-91-7619-384-6
60 www.regeringen.se, Uppdrag om mer rörelse i skolan, diarienummer U2018/01430/S
61 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
62 Jesper Fritz “Physical Activity During Growth - Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic
Performance” vid Lunds universitet, 2017, ISBN 978-91-7619-384-6
63 www.regeringen.se, Samling för daglig rörelse, hämtat 180201
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yttrandet att de inte gör någon analys utifrån uppväxtförhållanden eftersom de inte
har tillgång till information om enskilda individers uppväxtförhållanden. Nämnden
hänvisar däremot till arbetet med en värdegrund som gäller alla föreningar som tar
emot stöd från förvaltningen i form av bidrag, där barn och unga utgör en stor och
viktig målgrupp64.
De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat inom kultur- och
fritidsförvaltningen i Lund. Under 2016 startade bland annat en mobil
ungdomsverksamhet som möter ungdomar på fritiden och har ett tydligt
hälsofrämjande fokus. Den öppna ungdomsverksamhet kompletteras med ett par
mötesplatser som är placerade i områden där den största andel unga som revisionen
hänvisar till bor65. Även fältgruppen i Lund arbetar uppsökande men deras målgrupp
är ungdomar i åldern 12-16 år som är i behov av att bryta negativa normbrytande
beteende. Fältgruppen möter ungdomarna efter skolan och verkar som en länk mellan
ungdomarna och övriga samhällsinstanser i syfte att förbättra uppväxtvillkoren för
unga i Lund66.
Kultur- och fritidsvaneundersökning som kommer att presenteras sommaren 2018 har
utvecklats sedan 2012 för att möjliggöra en analys av vissa sociala bakgrundsvariabler.
Under 2018 kommer vuxna bland annat att få svara på frågor om utbildningsnivå,
inkomst och boendeform. Möjligheten att ingå i nationella studier undersöks för att på
sikt kunna få mer kunskap om socioekonomins betydelse för deltagande i kultur och
fritid i Lund. Det är även en förutsättning för att kunna jämföra Lund med andra
svenska städer.
Inriktningen för biblioteken i Lunds kommun beskrivs i biblioteksplanen. Som
biblioteksstad har Lund goda förutsättningar, med höga besöks- och utlåningssiffror
och en stark bildningstradition. Enligt bibliotekslagen ska barn och unga, personer
med funktionsnedsättning, personer som tillhör de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska, särskilt prioriteras i bibliotekens

www.lund.se, bidrag, stöd och stipendier, Hämtat 180208
Verksamhetsuppdrag för den öppna ungdomsverksamheten i Lund, med tillhörande plan för uppföljning och
utvärdering 2016-01-21, Lunds kommun
66 Samtal med företrädare på ComUng
64
65
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verksamhet. I biblioteksplanen finns tre inriktningsmål som har tydlig koppling till
folkhälsa och social hållbarhet:


Tillgänglighet - bibliotekens verksamhet ska fungera och vara tillgänglig för
alla.



Likvärdighet - oavsett bostadsort, bakgrund och förutsättningar ska
användarna ha tillgång till folkbibliotek av hög kvalitet.



Delaktighet - biblioteksanvändarna ska ges möjlighet att medverka i och ha
inflytande över verksamhetens utformning och innehåll.

En ny trend inom biblioteksverksamheten är att bedriva så kallade popup-bibliotek
och biblioteksbussar. På det visar kan folkbiblioteken nå nya målgrupper som inte av
tradition besöker biblioteken och verka för bildning och läsning67.
Även i förslaget till Lunds nya kulturpolitiska program som kommunfullmäktige ska ta
ställning till under 2018 finns en ökad medvetenhet kring skillnader i deltagande
utifrån bland annat socioekonomiska förutsättningar hos lundaborna. I programmet
lyfts vikten av ökad tillgänglighet, synlighet och allas möjlighet att delta i
kulturaktiviteter samt vikten av att analysera vilka faktorer som verkar inkluderande68.
För att uppnå de nationella målet om alla barns och ungas rätt till kultur finns en
kulturgaranti för Lunds förskolor och skolor. Den innebär att alla flickor och pojkar
som går i förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 garanteras en kulturupplevelse via
förskolan/skolan. Då arrangemangen inte befinner sig på gångavstånd från
förskolan/skolan är transporten gratis för elever och deras lärare69.
Lunds kommuns kulturskola har kulturell och konstnärlig verksamhet efter skoltid för
barn och ungdomar. Kulturskolan ger undervisning i bland annat musikinstrument,
sång, bild, dans, teater och skrivande. Köerna till aktiviteterna är långa och
anmälningsavgiften är mellan 1100 kr och 3000 kr/läsår och att hyra instrument
kostar 475 kr/termin70. Kulturskolan riktar även gratis verksamhet genom bidrag från
Statens Kulturråd mot barn och unga i Lunds kommun som inte redan tar del av
Kulturskolans kursutbud. Bland annat erbjuds helg- och lovverksamhet samt
Biblioteksplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 23 november 2017.
Kommunpolitiskt program för Lunds kommun, remissversion november 2017
69 www.lund.se, Hämtat 2017-12-03
70 www.lund.se, 2017-12-05
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sommarkollo. Totalt har omkring 2 100 barn och unga deltagit i någon av de
verksamheter som drivits med bidragsmedel under 2017. De flesta av de projekt som
genomfördes under 2017 var samarbeten med andra delar av kultur- och
fritidsförvaltningen. Antalet kommuner som väljer att inte ta ut någon avgift alls ökar i
antal. Under 2016 hade 16 kommuner en avgiftsfri kulturskola71.

Goda exempel från Lund
Det första exemplet är hämtat från den delen av rubriken som handlar om utbildning
och är det arbete som bedrivs på ComUng för att förebygga att unga personer hoppar
av skolan. Det andra exemplet är hämtat från den delen av rubriken som handlar om
kunskaper och kompetenser och beskriver är en universell insats med gratis
lovaktiviteter för flickor och pojkar.
Unga som varken studerar eller arbetar
Andelen unga som varken arbetar eller studerar i Sverige var år 2016 omkring 131 500
flickor och pojkar i åldern 15–29. Antalet som varken studerar eller arbetar är jämt
fördelat mellan könen och har varit relativt konstant de senaste 10–15 åren72.
Bristande motivation till skolgång och svårigheter att följa undervisningen är en
riskfaktor för frånvaro, vilket kan leda till försämrade resultat och ännu mer frånvaro.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) pekar i sin guide Vänd frånvaro till närvaro
särskilt på vikten av goda relationer mellan elever och föräldrar för ett framgångsrikt
närvaroarbete73. Enligt delbetänkandet Det handlar om oss – ung som varken arbetar

eller studerar krävs det ett systematiskt förebyggande arbete och insatser bör ske så
tidigt som möjligt vid upptäckt av ett problem och så tidigt som möjligt i barnens liv.
Det finnas ett tydligt behov av att samverka kring unga som varken arbetar eller
studerar, inte minst då ansvar för stödet är fördelat mellan många olika aktörer och
olika politikområden74.
I centrala Lund ligger ComUng som är till för ungdomar i åldrarna 16-24 år som
varken arbetar eller studerar. Målet med verksamheten är att ge unga ökad

www.skl.se, Myter om kultur- och musikskolorna,
Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, Inger Ashing, SOU 2017;9
73 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
74 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, Inger Ashing, SOU 2017;9
71
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anställningsbarhet. I enlighet med vad som rekommenderas i delbetänkandet som
nämns ovan samarbetar flera förvaltningar (socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen) och Arbetsförmedlingen i Lund på
ComUng. Ungdomarna kan få stöd från arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare,
studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. ComUng erbjuder även deltagarna
möjlighet till friskvård och sociala aktiviteter eftersom många ungdomar utan
sysselsättning vänder på dygnet och försämrar sina levnadsvanor gällande bland annat
kost och motion75.
Utbildningsförvaltningen har en medarbetare på ComUng som arbetar med ett
uppdrag kopplat till Skolverkets förtydligade av kommunernas ansvar att följa upp alla
flickor och pojkar i kommunen mellan 16 och 20 år som inte fullföljt sin utbildning på
nationella program i gymnasieskolan. I Lund är det 188 unga (88 flickor och 100
pojkar) i åldrarna 16 – 20 år som varken arbetar eller studerar. Uppdraget innebär att
kommunerna ska jobba preventivt med ungdomar som riskerar att hoppa av och
meddela frånvaro eller avhopp till hemkommunen. Det innebär också att kommunen
ska kontakta och kartlägga de ungdomar som inte har någon sysselsättning för att
erbjuda studie- och yrkesvägledning och individuella åtgärder. Som en extra åtgärd
har Lunds kommun gått in i EFS-projektet (Europeiska Socialfonden) Griffin PlugIn
vilket innebär extra resurser att arbeta med målgruppen76. Projektet är treårigt och
inriktat mot ungdomar i åldern 16-24 år. Den övergripande målsättningen är att höja
kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen och att fler
elever slutför sina studier. Målsättningen är att sprida medvetenhet och kunskap om
avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och
internationellt77. Personalen på ComUng bekräftar att fullständiga gymnasiebetyg
väsentligt underlättar möjligheten att få ett arbete.
När det gäller frånvaro och skolk på Lunds gymnasieskolor ökar den totala frånvaron
med stigande ålder, dvs. att den är högst i årskurs 3 på gymnasiet. Vårdnadshavare
meddelas automatiskt om elevers närvaro så länge de är under 18 år. Skolorna är
skyldiga att rapportera olovlig frånvaro till CSN vilket kan leda till att elever får

Samtal med företrädare för UngCom
Lunds kommuns årsanalys 2016, utbildningsförvaltningen
77 Kommunförbundet Skånes hemsida, www.kfsk.se
75
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studiemedlet indraget78. I Sverige får ca 7,9 procent av gymnasieeleverna indraget
studiemedel på grund av skolk under läsåret 2016/17 vilket kan jämföras med 5,0
procent av flickorna och pojkarna som går gymnasiet i Lund79.
Lov-i-Lund
År 2017 tog Lunds kommun del av de 200 miljoner kr som regeringen avsatte för att
göra det möjligt för barn i åldrarna 6–15 år att delta i gratis aktiviteter under
sommarlovet. Syftet med det statliga bidraget var bland annat att främja flickors och
pojkars integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med
olika social bakgrund.
Lunds kommun tog del av 1, 47 miljoner kr, ett belopp som baserades på statistik över
antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd. Satsningen kallades Lov i Lund och
under sommarlovet 2017 anordnades över 400 aktiviteter som till exempel fiske,
bollsporter, konstnärliga aktiviteter simning och pyssel. Totalt deltog drygt 10 000
flickor och pojkar i aktiviteterna och det var jämn fördelning mellan könen. Varje
fredag anordnades Superfredag i stadsparken som beskrivs som en mindre festival.
Målgrupperna för Lov i Lund var flickor och pojkar som lever i socioekonomiskt
utsatta områden, nyanlända barn samt barn med olika funktionsvariationer. De tre
fokusområdena var Klostergården, Linero och Norra Fäladen. De valdes ut på grund
av att majoriteten av de familjer i Lund som tar emot försörjningsstöd bor i områdena.
Det fjärde fokusområdet inkluderade Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.
Lov i Lund var ett samarbete mellan socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och skolförvaltningarna. Andra viktiga aktörer i Lov i Lund var
lokala föreningar och Kulturskolan som nått flera tusen barn och unga som av
tradition inte deltar i kulturskolans verksamhet. Under sommarlovet fanns även ett
samarbete med polisen som prioriterade att regelbundet komma förbi aktiviteterna.
Minskad skadegörelse och färre antal mindre grova brott under sommarlovet kunde
Polisen härleda bland annat till sommarlovsverksamheten. I arbetet med nyanlända
anställdes vägledare via flyktingenheten som arbetade uppsökande för att nå barn och
78
79

Lunds kommun, utbildningsförvaltningens årsanalys 2016
www.csn.se, Fortsatt hög andel elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk, Publicerat 170713
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unga som inte deltog. Deras språkkunskap gjorde att aktiviteterna kunde nå många
fler lundabor. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande var viktigt både inför
och i utvärderingen av sommarlovssatsningen.

Analys
Psykisk ohälsa bland barn och unga är en nationell utmaning som är ytterst aktuell
även i Lund. 73 procent av flickorna och 69 procent av pojkarna upplever stress i
skolan och andelen flickor i åk 2 i gymnasiet som upplever att de har en god
självskattad hälsa har sjunkit från 78,6 procent år 2012 till 63,1 procent år 2016. Det
pågår forskning inom barn- och skolförvaltningen och flera initiativ på enskilda skolor
kring psykisk ohälsa men det saknas en målsättning och en samlad analys som
omfattar hela kommunen. Det finns ett starkt stöd i forskningen för att fysisk aktivitet
och rörelse har positiva effekter på stress och psykisk ohälsa. En handlingsplan som är
kopplad till Lunds folkhälsopolicy bör tas fram tillsammans med berörda förvaltningar
och aktörer i syfte att ge förslag på hur den psykiska hälsan kan öka och stressen hos
eleverna minska genom bland annat att öka den fysiska aktiviteten och rörelsen i
skolan.
Elevhälsan är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och har ett särskilt uppdrag
kopplat till nyanländas hälsa. I flertalet vetenskapliga studier har det visat sig att
nyanlända flyktingar har ett generellt sett sämre hälsotillstånd än infödda svenskar,
det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Varje rektor ansvarar för fördelning av
resurser till målgruppen men det saknas kunskap om huruvida stödet till gruppen
generellt är likvärdigt och tillräckligt i Lunds skolor.
Ytterligare en utmaning är de skillnader i behörighet till gymnasiet utifrån framför allt
föräldrarnas utbildningsnivå och huruvida eleven är född i Sverige eller utomlands.
Bland flickor och pojkar som är födda i Sverige är det drygt 20 procent fler som är
behöriga till gymnasieskolan jämfört med de som är födda utomlands och bland flickor
och pojkar som har föräldrar med eftergymnasial utbildning är det 21 procent fler som
är behöriga till gymnasieskolan jämfört med de vars föräldrar har gymnasieutbildning
som högsta utbildningsnivå. Däremot är det endast 2,3 procent som skiljer utifrån kön
vilket kan jämföras med nationella siffror där pojkarnas skolresultat i genomsnitt
uppnår 90 procent av flickornas.
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De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat inom kultur- och
fritidsförvaltningen. Det visar sig bland annat i formuleringar kring socioekonomi,
jämlikhet och barn med försörjningsstöd i biblioteksplanen, beskrivningen av den
öppna ungdomsverksamheten och kultur- och fritidsvaneundersökningen. Det visar
sig även i nya arbetssätt som till exempel att erbjuda gratis lovverksamhet för flickor
och pojkar och att kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att finnas där
lundaborna finns genom bland annat popup-bibliotek och mobila fritidsgårdar. Nu får
fler lundabor tillgång till och möjlighet att delta i kommunens utbud av kultur och
fritid. Insatserna är bra för alla lundabor men extra viktiga för särskilt utsatta grupper
som tidigare inte deltagit. Samtidigt som medvetenheten ökar ökar också behovet av
mer kunskap om kopplingen mellan hälsa/social hållbarhet och kultur och fritid. Det
som framför allt saknas idag är en analys av vilka lundabor som inte deltar.
Lunds kommuns kulturskola har en avgift som kan verka exkluderade för barn som
lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Att delta i undervisning i till exempel
musikinstrument, sång, bild, dans, teater och skrivande kostar mellan 1100 kr och
3000 kr/läsår och att hyra instrument kostar 475 kr/termin80. Bidragen från Statens
Kulturråd är en förutsättning för att barn som lever i ekonomisk utsatthet ska ha
tillgång till den kommunala musikskolan. Flera kommuner har valt att ha en helt
avgiftsfri kulturskola.
Ett sätt att få mer kunskap om socioekonomiska skillnader i staden är att komplettera
de lokalt utformade undersökningarna som LUNK och kultur- och
fritidsvaneundersökningen med regionala och nationella undersökningar som Region
Skånes Folkhälsoenkät Barn och unga och Ung Livsstil. Studierna kan även ge ett
bättre underlag för socioekonomisk analys och skapa förutsättningar för att jämföra
Lunds resultat med andra kommuner.
Ett förslag till prioriterat område för det fortsatta arbetet med folkhälsa och social
hållbarhet är barn och unga med psykisk ohälsa och stress eftersom den psykiska
ohälsan och stressen ökar bland hela gruppen barn och unga i Lund. Att känna sig
stressad i skolan får särskilt stora konsekvenser för de barn och unga som även har
80
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annan typ av stress tex ekonomisk stress. Det är viktigt med ett förebyggande arbete
eftersom att andelen barn med psykisk ohälsa som uppnår gymnasiekompetens är
betydligt färre än de som inte har psykisk ohälsa. En slutförd gymnasieutbildning har i
sin tur en avgörande betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden, få en inkomst och en god hälsoutveckling.
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Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Under den första rubriken sammanfattas kommissionens text om målområdet och
redovisas kunskap om kopplingen mellan arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
och hälsa. Därefter redovisas Lunds resultat och statistik samt goda exempel på
förebyggande verksamheter i Lunds kommun. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i såväl svensk
som i internationell forskning. Förvärvsarbete är för de flesta människor den viktigaste
källan till försörjning och ett viktigt fundament för människors identitet och sociala
liv. Arbete har också stor betydelse för möjligheten till delaktighet och inflytande i
samhället. Att ha ett arbete, men även goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö är
faktorer som bidrar till vår hälsa.81
Arbetslöshet ökar risken för olika former av riskbruk (alkohol, rökning, narkotika etc.),
psykisk ohälsa, insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar samt att avlida i förtid.
Arbetslöshet påverkar hälsan, men hälsan påverkar också risken för arbetslöshet82.
Arbetsförmedlingen identifierar fyra grupper som särskilt utsatta på arbetsmarknaden.
Drygt 70 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen återfinns i dessa utsatta
grupper. Det är kvinnor och män som:


saknar gymnasieutbildning,



är födda utanför Europa,



har funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och



är äldre83.

Sambandet mellan arbetslöshet och utbildningsnivå är mycket tydligt – ju högre
utbildning desto lägre arbetslöshet. Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten
betydligt högre för utrikes än inrikes födda. Särskilt problematisk är situationen för
personer som är födda utanför Europa och som saknar gymnasieutbildning84.
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
82 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
83 Det handlar om jämlik hälsa – utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
84 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
81
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En nedsatt arbetsförmåga i relation till både arbetets fysiska och psykiska krav är
väsentligen vanligare bland de som har en förgymnasial utbildning än de som har en
längre utbildning. Det finns också en tydlig könsskillnad med nästan dubbelt så många
arbetsrelaterade sjukfall bland kvinnor som bland män (130 respektive 69 per 1 000
anställda). Detta förklaras i stor utsträckning av höga sjuktal inom delar av offentlig
sektor, t.ex. vård och omsorg85.

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö i Lunds kommun
Under denna rubrik presenteras statistik och resultat från Lund.
Arbetslöshet i Lund
Generellt är arbetslösheten låg i Lunds kommun. Totalt var 4,0 procent av Lunds
befolkning arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2016. Det är bättre än i Skåne
län (7,4 procent) och Riket (6,0 procent). Det finns dock skillnader mellan
stadsdelarna. Det skiljer 4,8 procent mellan den stadsdelen med högst andel som varit
arbetslösa sju månader eller mer det senaste året (Linero 6,1 procent) och den
stadsdelen med lägst andel (Torns glesbygd 1,4 procent). Det finns även vissa
skillnader mellan könen där 2,3 procent av kvinnorna är öppet arbetslösa (Skåne 3,5
procent) och 1,2 procent är i program (Skåne 3,2 procent). Av männen i Lund var 2,8
procent öppet arbetslösa (Skåne 4,3 procent) och 1,6 (3,9 procent) i program.
Arbetslösheten är lägre i Lund än i Skåne för båda könen.
Lunds ungdomar (18-24 år) har lägre arbetslöshet än Skånes och rikets ungdomar.
2016 var totalt 2,3 procent av Lunds ungdomar öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. Det kan jämföras med motsvarande andel i Skåne där siffra var 8,6
procent och riket 7,1 procent. Även fördelat på kön har Lunds ungdomar en lägre
arbetslöshet.
Lund

Skåne

Riket

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Arbetslöshet

2,3

8,6

7,1

Unga kvinnor

1,7

6,9

5,6

Unga män

3,0

10,3

8,5

totalt

Figur 14. Ungdomsarbetslöshet (omfattar öppen arbetslöshet och program), andel, i Lund, Skåne och
riket fördelat på kön. Källa SCB

Diagrammet nedan visar att det finns skillnader i arbetslösheten i Lund beroende på
om man är född i Sverige eller utrikesfödd86. Den öppna arbetslösheten (dvs ej
aktivitetsstöd) var 2,4 procent av befolkningen i åldern 18-64 år, varav 1,5 procent av
födda i Sverige var öppet arbetslösa och 5,2 utrikes födda var arbetslösa. Det fanns
små skillnader mellan könen. I gruppen unga (18-24 år) var 1,2 procent öppet
arbetslösa, varav 0,9 procent födda i Sverige och 2,8 procent utrikes födda. Något fler
unga män än unga kvinnor var öppet arbetslösa i Lund.
Lund totalt Svenskfödd Utlandsfödd
Lund

Lund

2,4

1,5

5,2

Man

2,6

1,8

5,3

Kvinna

2,2

1,2

5,0

Totalt (18-24

1,2

0,9

2,8

Ung man

1,5

1,2

4,2

Ung kvinna

0,8

0,6

4,2

Totalt (18-64
år)

år)

Figur 15. Öppen arbetslöshet, andel, 18-64 år i Lund, Skåne och riket fördelat på kön och
utländsk/svensk bakgrund. Källa SCB

Förvärvsarbetande i Lund
Bland kvinnor och män i åldern 15-74 år är 65,5 procent i sysselsättning (siffrorna
omfattar studenterna) vilket kan jämföras med 67,8 procent i riket. I Lunds kommun
finns det skillnader mellan andelen förvärvsarbetande per stadsdelar även när man
86

Källa: SCB
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bortser från studerande. Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst andel
förvärvsarbetande, Vallkärra/Stångby 89 procent, och stadsdelen med lägst andel,
Norra Fäladen 69 procent.
89,1%

80,0%

Förvärvsarbetande andel av befolkningen
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Figur 16. Andel (%) Förvärvsarbetande av befolkningen, 25-64 år, ej studerande. Uppdelat efter
stadsdelar (2015).
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Figur 17. Förvärvsarbetande Födda i Sverige och Utrikes födda, 25-64 år ej studerande, Andel i
procent. 2015.

Skillnaden mellan de två grupperna förvärvsarbetande födda i Sverige och födda
utomlands är störst i Tuna, 43,1 procent, och lägst i Vallkärra/Stångby, 14,8 procent.
Totalt i Lunds kommun är skillnaden 25,9 procent. Skillnaden mellan de två
grupperna förvärvsarbetande kvinnor födda i Sverige och födda utomlands är störst i
Tuna, 43,5 procent, och lägst i Vallkärra/Stångby, 13,6 procent. Totalt i Lunds
kommun är skillnaden 27,5 procent. Skillnaden mellan de två grupperna
förvärvsarbetande män födda i Sverige och födda utomlands är störst i Tuna, 42,8
procent, och lägst i Gunnesbo, 14,8 procent. Totalt i Lunds kommun är skillnaden
24,2 procent.
Sysselsättning ur ett jämställdhetsperspektiv i Lund
Sysselsättningen är hög i Sverige och bland kvinnor exceptionellt hög ur ett
internationellt perspektiv. Arbetsfördelningen mellan könen är dock ojämställd.
Exempelvis tar skånska kvinnor ut 75 procent av föräldraledigheten och 64 procent av
ledighet för tillfällig vård av barn (VAB). I Lund tar männen ut marginellt mer
föräldraledighet och VAB än de skånska männen (se diagram nedan).

UTTAG AV FÖRÄLDRAPENNING I LUND
män
30%

kvinnor
70%
Figur 18. Uttag av föräldraledighet uppdelat på kön. Källa: Kvinnor och män i Skåne
2017, Länsstyrelsen Skåne
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VAB (VÅRD AV SJUKT BARN) I LUND
män
38%

kvinnor
62%

Figur 19. Uttag av vab (vård av sjukt barn) i Lund utifrån kön. Källa: Kvinnor och män i
Skåne 2017, Länsstyrelsen Skåne

Kvinnor som grupp utför även mer hem- och omsorgsarbete än män. Deltidsarbete är
vanligare bland kvinnor, dels på grund av mer omfattande omsorgsansvar, men också i
hög utsträckning på grund av ofrivillig deltid vilket genererar en annan problematik
med lägre lön och lägre pensioner. År 2016 arbetade 68 procent av de skånska
kvinnorna heltid jämfört med 87 procent av männen.

Ett gott exempel från Lund
I Lunds kommun pågår ett ständigt arbete för att minska sjukskrivningar. Bland annat
kan insatser på vård- och omsorgsförvaltningen nämnas där ca 10 procent av
medarbetarna var sjukskrivna år 2016. En analys av sjukfrånvaron på förvaltningen
under 2016 visade bland annat att det var vanligare att de yngre hade psykosociala
diagnoser och de äldre medarbetarna var det mer förekommande med fysiska
problem. I syfte att öka frisknärvaron kommer vård- och omsorgsförvaltningen att
arbeta med insatser utifrån:


Tidiga signaler – på de deltagande enheterna utses teamledare som hjälper
enhetscheferna att upptäcka tidiga signaler på att någon medarbetare behöver
stöd. Enhetscheferna kommer få utbildning i en ny dialogmodell som ska
användas vid alla medarbetarsamtal samt vid det första samtalet vid tidiga
signaler. Den här nya dialogmodellen har fokus på hälsa och har använts
framgångsrikt i andra organisationer.
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Konsulter handleder projektledaren, står för utbildningsinsatser till chefer samt
utbildar i en ny samtalsmodell. Tydliga riktlinjer för vad chefen ska göra vid
tidiga signaler kommer tas fram.


Fysisk ohälsa hos äldre medarbetare - En arbetsterapeut har anställts under
projekttiden för att arbeta med hälsokartläggningar, individuella mål,
gruppmål, träning, sömn, hälsa, livsstil och stress. Arbetsterapeuten kommer
att arbeta för att stärka de äldre medarbetarnas fysik och med de yngre i
förebyggande syfte.



Psykisk ohälsa hos yngre - En utbildningssatsning startar till hösten för
medarbetare upp till 35 år.



Rehabprocessen - Ett nytt IT-system avseende rehab kommer att
implementeras under hösten i syfte att göra rehabprocessen tydligare.

Ett av målen med arbetet är att hitta nya arbetssätt som kan implementeras efter
projekttiden. Därför har vård- och omsorgsförvaltningen ingått ett avtal med
Högskolan i Kristianstad som kommer följa projektet och skriva en slutrapport efter
projekttiden87.

Analys
Generellt är arbetslösheten låg i Lunds kommun. Totalt sett var 4,0 procent av Lunds
befolkning arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2016. Det är bättre än i Skåne
län (7,4 procent) och riket (6,0 procent). Det finns dock skillnader mellan
stadsdelarna och utifrån födelseland gällande arbetslöshet. Koppling till social
hållbarhet. När det gäller förvärvsarbetande skiljer det 20 procent mellan den
stadsdelen med högst respektive lägst andel. Bland kvinnor och män som är födda i
Sverige är det 25,9 procent fler som förvärvsarbetar jämfört med personer som är
födda utomlands. Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Lunds ungdomar är lägre
än Skånes och rikets ungdomar. 2016 var totalt 2,3 procent av Lunds ungdomar öppet
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd jämfört med 8,6 procent i Skåne och 7,1
procent i riket.
I Lund tar männen ut 30 procent av föräldraledigheten och 38 procent av VAB vilket
är marginellt mer än de skånska männen.
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Inkomster och försörjningsmöjligheter
Under den första rubriken sammanfattas kommissionen för jämlik hälsas text om
målområdet. Under rubriken Inkomster och försörjningsmöjligheter i Lund
presenteras Lunds resultat och statistik. Därefter lyfts två goda exempel på
förebyggande verksamheter i Lunds kommun. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Inkomster och försörjningsmöjligheter är ett centralt område för att uppnå jämlik
hälsa. Sambandet mellan inkomster och hälsa är väl belagt i såväl svensk som
internationell forskning och i de flesta sammanhang betraktas det som en av de
viktigaste faktorerna för skillnader i hälsa.
Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto friskare är man.
Sambandet mellan inkomster och hälsa bildar en kedja av orsakssamband: från
uppväxtvillkor och utbildningsnivå till position på arbetsmarknaden, arbetsvillkor och
inkomster. I denna kedja kan också beteende med betydelse för uppkomst av
hälsoproblem (rökning, övervikt m.m.) samt hanteringen av dem (benägenheten att
söka medicinsk hjälp eller bekosta medicin och behandling) ingå. Människor med låga
inkomster lever inte lika länge som de med höga inkomster och dessutom påverkas
livslängden av yrkesposition – om man har ett arbetar- eller tjänstemannayrke.
Inkomster är en viktig faktor för det som benämns den sociala gradienten för hälsa,
vilket illustreras i figuren nedan88.
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Figur 20. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju sämre social position, desto sämre hälsa och
tvärtom. Man talar om en ”social gradient” bland befolkningen. Källa Malmökommissionen

Inkomster och ekonomiska resurser är viktiga för människors liv och hälsa genom att
påverka både människors materiella standard och deras handlingsutrymme. Rent
konkret innebär detta att hälsan påverkas negativt när ekonomin begränsar en persons
eller familjs möjligheter att leva hälsosamt, men också av stress kring att få ekonomin
att gå ihop eller att av ekonomiska skäl inte kunna delta i samhällsliv och aktiviteter
som man önskar89.
Gapet mellan de allra rikaste respektive fattigaste har ökat inom OECD-länderna. Det
gäller även för Sverige, där den negativa utvecklingen har gått snabbare än i
jämförbara länder. Andelen relativt fattiga i Sverige har nästan fördubblats under den
senaste tjugo åren90. I FN:s Agenda 2030 finns ett mål om minskad ojämlikhet (mål 10
är att minska ojämlikheten inom och mellan länder). Det omfattar att till 2030
successivt uppnå och upprätthålla en högre inkomsttillväxt än det nationella
genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst. I
budgetpropositionen för 2017 framgår att regeringen har för avsikt att ta fram en
handlingsplan för att nå detta mål och att följa utvecklingen utifrån denna91. Även
finansdepartementet konstaterar i den senaste fördelningspolitiska redogörelsen för
2017 att den ekonomiska standarden för de svenska hushållen har utvecklats positivt
för de allra flesta, men att gapet mellan de allra rikaste och fattigaste samtidigt ökat.
År 2015 hade gruppen sammanboende utan hemmaboende barn högst standard. Lägst
standard hade grupperna utrikes födda med kort vistelsetid i Sverige, ensamstående
kvinnor med barn och ensamstående pensionärer92.
Inkomstskillnaderna präglas även av tydliga könsskillnader. Inte minst på
arbetsmarknaden är detta tydligt. Kvinnor har genomgående lägre lön (och därmed
även pension och andra sociala förmåner) än män. År 2014 var löneskillnad mellan
män och kvinnor 13,2 procent. Om man i beräkningen tar hänsyn till ålder, yrke,
Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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utbildning och sektor mellan kvinnor och män återstår en ”oförklarad” skillnad på 5
procent. Ytterligare en aspekt som påverkar kvinnors inkomst är att kvinnor i mycket
högre grad än män arbetar deltid. 2014 arbetade 30 procent av alla sysselsatta kvinnor
i åldern 20–64 år deltid. Motsvarande siffra för män var 11 procent. Särskilt vanligt är
deltidsarbete i kvinnodominerade branscher som offentliga välfärdstjänster93.
Kommissionen för jämlik hälsa lyfter i sitt slutbetänkande vikten av att nå barnfamiljer
med låg ekonomisk standard. En stor mängd studier visar att det finns goda skäl att
bekämpa barnfattigdom och socioekonomisk marginalisering av barnfamiljer eftersom
sambanden mellan familjeekonomi och barns kognitiva utveckling är väl belagda94.

Inkomster och försörjningsmöjligheter i Lunds kommun
Den genomsnittliga årsinkomsten i Lund för personer som är 20 år eller äldre var år
2016 296,3 tkr vilket kan jämföras med 300 tkr i Sverige. De skillnader i inkomst som
finns på nationell nivå finns även i Lund avseende geografi och kön. Om man jämför
de stadsdelar i Lund med högst respektive lägst medelinkomst skiljer det cirka
129 000 kr i årsmedelinkomst. Medelinkomsten i Klostergården utgör 69 procent av
medelinkomsten i Vallkärra/Stångby.
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Figur 21. Medelinkomst bland vuxna (25-64 år, ej studenter). Uppdelat efter stadsdelar (2015).
Medelinkomsten är i detta diagram baserad på förvärvsinkomst.

När statistiken delas upp efter kön kvarstår de geografiska skillnaderna. Det skiljer
cirka 95 000 kr mellan stadsdelarna med högst respektive lägst medelinkomst för
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kvinnor i Lund. Medelinkomsten bland kvinnor i Klostergården utgör 73 procent av
medelinkomsten bland kvinnor i Järnåkra/Nilstorp. Motsvarande skillnad för männen
är cirka 161 700 kr mellan stadsdelarna med högst respektive lägst medelinkomst.
Medelinkomsten bland män i Klostergården utgör 65 procent av medelinkomsten
bland män i Vallkärra/Stångby.
Diagrammet nedan visar på skillnaderna mellan kvinnors och mäns årsmedelinkomst
inom samma stadsdel. I Tuna har kvinnorna 130 000 kr mindre i medelinkomst än
männen i samma stadsdel. Kvinnorna i Klostergården har 42 600 kr mindre i
medelinkomst än männen i samma stadsdel. I Tuna motsvarar kvinnors medelinkomst
72 procent av mäns medelinkomst. I Klostergården motsvarar kvinnors medelinkomst
86 procent av mäns medelinkomst.
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Figur 22. Skillnad i kronor mellan kvinnors och mäns, (25-64 år, ej studerande) medelinkomster. Uppdelat efter
stadsdelar (2015).

Försörjningsstöd i Lund
Nivån på försörjningsstödet till enskilda i Lund avgörs av riksnormen tillsammans
med skäliga kostnader för vissa andra behov. Riksnormen tar bland annat hänsyn till
hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar och om
vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen innehåller kostnader för
bland annat livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt TV-avgift95.
I Lund hade i genomsnitt 1000 hushåll per månad försörjningsstöd under 2017 vilket
utgör 2,9 procent av befolkningen. Det kan jämföras med 4,2 procent i riket. Det var
95
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1144 kvinnor och män och bland de 305 barnfamiljer som hade ekonomiskt bistånd i
Lund fanns 606 flickor och pojkar i november 2017. Mer om barnfattigdom och att
växa upp med försörjningsstöd finns att läsa under det första kapitlet Det tidiga livets

villkor. Diagrammet nedan visar långtidsarbetslösheten det vill säga kvinnor och män
25-64 år som har varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst 6
månader i Lund. Ökningen finns i hela landet och beror på att nyanlända som fått
uppehållstillstånd och är inskrivna i etableringsstöd ingår i statistiken.

Figur 23. Långtidsarbetslösheten det vill säga kvinnor och män 25-64 år som har varit öppet arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd i minst 6 månader i Lund.

Arbetsmarknadsinsatser inom kommunen
När en individ beviljas försörjningsstöd av Lunds kommun skapas även en
handlingsplan i samarbete mellan individen, socialsekreteraren och en
arbetsmarknadskonsulent för att individen genom arbete eller utbildning ska bli
självförsörjande igen. Att hitta en lämplig arbetsplats sker i nära samarbete med
arbetsförmedlingen. Kommunen har även ett vägledningscentrum med studie- och
yrkesvägledning för vuxna, vuxenutbildning, IPS-verksamhet för unga med psykisk
ohälsa och sommarpraktik för ungdomar. Det finns även en rad
arbetsmarknadsinsatser i samverkan med andra aktörer96.
Kommunen har ett aktivitetsansvar för unga i åldern 16-20 år som har hoppat av, inte
har kommit in på ett gymnasieprogram eller gått ut ett gymnasieprogram med
ofullständiga betyg. Aktivitetsansvaret innebär att informera den unga om att
karriärvägledare finns, kartlägga den ungas behov och önskemål samt erbjuda
aktivitet. Läs mer om ComUng under kap. 2.
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Ett gott exempel från Lund
År 2016 minskade för första gången på tio år antalet personer med behov av
försörjningsstöd i Lunds kommun. Resultatet kan delvis härledas till en stark
konjunktur, vilket minskat antalet nya ansökningar. Dock har konjunkturen mindre
påverkan på det antal personer med långvarigt försörjningsstöd, då de i stor
utsträckning på grund av ohälsa och sjukdom står långt ifrån arbetsmarknaden. Lunds
kommun har under flera år haft många individärenden med långvarigt
försörjningsstöd som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av komplex
problematik. För att kunna hjälpa fler i den gruppen fick FINSAM i Lund under år
2015 i uppdrag av socialförvaltningen att genomföra en förstudie. Syfte var att
säkerställa att individens behov av hälsofrämjande och sociala stödåtgärder blev
tillgodosedda. Socialsekreterarna fick i uppdrag att identifiera alla individärenden
mellan 18-65 år med sjukdom, ohälsa och nedsatt arbetsförmåga och som hade helt
eller kompletterande försörjningsstöd. 478 personer bedömdes tillhöra målgruppen
varav 54 procent var kvinnor och 46 procent var män. Antalet barn som blev berörda
har inte undersökts.
I förstudien identifierades stora brister i hanteringen av individärenden vilket innebar
att många hamnat i fel åtgärd, gick miste om rehabiliteringsinsatser och/eller rätt
ersättningar från de olika stödsystemen samt att vägen till självförsörjning blev längre.
Det saknades rutiner för handläggning och samverkan mellan relevanta
samhällsinstanser. Framförallt fanns stora brister í att ha individen i fokus. När
förstudien var klar startade projektet Kaosam (Kartläggning av arbetsförmåga och
ohälsa i samverkan) i oktober 2015. I Kaosam har Lunds kommun varit projektägare
och vuxenpsykiatrin i Lund, vårdcentralerna Norra Fäladen och Måsen,
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen har varit samverkansparter. Projektet har
bidragit till att fler personer med mycket långvarigt försörjningsstöd fick rätt insatser
och i relativt många fall blev självförsörjande genom arbete, studier eller genom sjukoch aktivitetsersättning. Det goda resulterat har även uppmärksammas nationellt97.
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Vid uppföljning sep. 2016 var 158 av 478 personer
färdigutredda och avslutade
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mm 61
Självförsörjande med sjuk-och
aktivitetsersättning 34
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21%
Figur 24. Resultat av projektet Kaosam i Lund.

Analys
Lund har en låg andel av befolkningen försörjningsstöd (2,9 procent år 2017).
Utmaningen i arbetet är att stärka barnperspektivet och prioritera de ca 600 flickor
och pojkar som lever i hushåll med försörjningsstöd. Barn som lever i familjer i
långvarigt försörjningsstöd är en tydlig riskgrupp för ohälsa98. I Lund saknas det ett
systemiskt arbetssätt och ett samlat stöd från berörda förvaltningar som skola, individoch familjeomsorgen samt kultur och fritid till gruppen familjer i ekonomisk utsatthet.
De generella insatserna i Lund skulle även kunna stärkas genom till exempel
gratisaktiviteter eller sänkta avgifter så att fler kan delta. Det är bra för alla barn i
Lund men särskilt viktiga för ekonomiskt utsatta barn.
När en nyanländ person fått uppehållstillstånd och 24 månader framåt har
arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden.
Under den tiden har personen även rätt till etableringsersättning från
Försäkringskassan, därefter går försörjningsansvaret över till kommunen. För att hitta
arbete eller studier samt för att förebygga arbetslöshet och försörjningsstöd krävs att
samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i Lund stärks.
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Boende och närmiljö
Detta kapitel utgår från kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet.
Resultatet från Lund är uppdelat på sociala och fysiska egenskaper av boende och
närmiljön. I kapitlet lyfts två goda exempel på förebyggande verksamheter i Lunds
kommun, arbetet med förskole- och skolgårdar samt Brunnshög. Kapitlet avslutas med
en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Boende och närmiljö är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. En integrerad
och trygg boendemiljö främjar hälsa på såväl individ-, som områdes- och
befolkningsnivå. Hur städer och bostadsområden är utformade påverkar hur vi
arbetar, lever, umgås och förflyttar oss, vilket i sin tur påverkar hälsan99. En trygg och
trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov som Sverige har förbundit
sig till genom internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Enligt
regeringsformen ska varje kommun skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare
ska kunna leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen100. Vid brist på bostäder blir konsekvenserna särskilt påtagliga
för grupper som är nya på bostadsmarknaden eller har en svag ekonomisk situation.
De hänvisas till boenden med hög exponering för olika riskfaktorer i boendet och
närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa.
Kommissionen för jämlik hälsa föreslår bland annat att kommunen:


verkar för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på
bostadsmarknaden och når sociala mål genom att använda sociala klausuler i
offentlig upphandling



verkar för att det finns en likvärdig tillgång till privat och offentlig service
såsom skola, gemensamhetslokaler, butiker och närhet till grönområden,



verkar för blandade upplåtelseformer och överbrygga barriärer i den fysiska
strukturen för att åstadkomma kontakter mellan olika delar av en stad,

99



arbetar vräkningsförebyggande och tar fram strategier mot hemlöshet,



utvecklar sociala konsekvensanalyser i kommunal planering
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prioriterar tillgång till och underhåll av grönområden med god kvalitet nära
bostäder utan tillgång till egen trädgård



följer Boverkets allmänna råd för friytor och goda utemiljöer i anslutning till
fritidshem, grundskolor och förskolor



följer exponering för riskfaktorer som buller och luftföroreningar och
hälsofrämjande miljöer med koppling till socioekonomi.

I Lunds kommun utgör social hållbarhet ett av fem prioriterade fokusområden och har
definierats ur ett stadsplaneringssammanhang på följande sätt:


Arbeta för alla invånares möjlighet till ett gott och jämlikt vardagsliv.



Verka för en jämlik fördelning av resurser mellan olika delar av staden och
kommunen.



Arbeta för delaktighet och engagemang hos invånarna101.

Ett bostadsområde har enligt Kommissionen för jämlik hälsa fysiska och sociala
egenskaper som både kan orsaka ohälsa och verka hälsofrämjande. Till de fysiska
egenskaperna räknas bland annat luftkvalitet i och utanför bostaden, bullerstörning
från trafik och grannar samt tillgång till naturvärden, kultur och service nära bostaden.
De sociala egenskaperna kan vara de boendes tillit till varandra och deras sociala
deltagande, grad av social integration samt normer och värderingar.102 De sociala och
fysiska egenskaperna i boendemiljön presenteras under rubrikerna nedan.

Sociala egenskaper
Samhällsplaneringen kan utforma bostadsområden så att sociala kontakter, social
kontroll och tillit möjliggörs (eller förhindras)103. Under denna rubrik om sociala
egenskaper i boende och närmiljö beskrivs tillit, trygghet och brottsförebyggande
arbete.
Tillit
Den mellanmänskliga tilliten i Sverige är bland den högsta i hela världen. I vilken
utsträckning människor känner tillit varierar dock. Kvinnor känner generellt något
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mer tillit till andra människor än män, (61 respektive 48 procent), personer med hög
utbildning mer än de med låg (73 respektive 47 procent) och personer som
förvärvsarbetar mer än de som är arbetslösa (65 respektive 42 procent). Skillnader i
tillit är därmed påtagliga mellan boendeområden med olika socioekonomisk
struktur104. Nivån av tillit till andra människor hänger även ihop med skillnader i
hälsa; 79 procent av de som bedömer sin hälsa som bra känner hög tillit jämfört med
endast 33 procent av de som uppfattar sin hälsa som dålig105.
God samhällsplanering genom en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan åstadkomma miljöer som uppmuntrar till
möten mellan människor och skapar tillit. Även genom att överbrygga barriärer i den
byggda strukturen kan man skapa kontakt mellan människor i olika delar av staden.
Mötesplatser som kollektivtrafiken, dit ”alla” kommer, och lokalisering av
samhällsservice är en viktig aspekt för möten mellan människor och för att skapa
förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. Även skolan är ett exempel på en kontaktyta
med stor potential för möten mellan människor med olika erfarenheter106. En viktig
anledning till att skapa förutsättningar för ökad tillit är att destruktiva handlingar som
t.ex. våld bottnar i känslor av utanförskap, diskriminering och maktlöshet.
I Region Skånes folkhälsoenkät Vuxna (18-80 år) samt Barn och Unga
(gymnasieelever i årskurs 2) ställdes frågan om man kan lita på de flesta människor.
Resultatet visar till skillnad från den nationella undersökningen att både flickorna och
kvinnorna i Skåne och Lund kände lägre tillit än pojkarna och männen. 57 procent av
flickorna i Lund kände låg tillit till andra människor vilket kan jämföras 51,5 procent
bland pojkarna. Samma tendens fanns bland ungdomarna i Skåne med 69,1 procent
för flickorna och 62,8 procent bland pojkarna107. Bland vuxna i Lund är tilliten något
högre för både kvinnor och män jämfört med ungdomarna. Tilliten är lägre i Skåne än
i Lund oavsett om man jämför ålder eller kön.

Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
106 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
107 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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Figur 25. Låg tillit till andra, källa Region Skånes folkhälsoenkät år 2012 vuxna och år 2016 barn och
unga.

Trygghet och brottsförebyggande arbete
Den faktiska och upplevda tryggheten påverkar vår möjlighet att vara delaktiga i
samhället. Brottsförebyggande rådet (Brå) mäter årligen tryggheten i befolkningen i
enkäten Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behandlar
frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Polisen genomför årligen både en
nationell och en lokal mätning av trygghet, förtroende och utsatthet. Resultaten visa att
Lund är en mycket trygg kommun att bo i. Lund har ett trygghetsindex på 1, 46 på en
6-gradig skala där noll är totalt trygghet och sex är total otrygghet. Generellt finns det
endast små geografiska skillnader i kommunen. Det enda resultat där Lund har höga
siffror är Oro för att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt där 24 procent av
kvinnorna svarat att de ”Känner oro ganska ofta” eller ”Känner mycket oro” jämfört
med 19 procent i riket108.
I Lund bedrivs ett gediget brottsförebyggande arbete som bygger på ett strukturerat
samarbete mellan berörda aktörer på flera olika nivåer. Det långsiktiga samarbetet
inom det brottsförebyggande området samordnas i Lunds brottsförebyggande råd,
LBRÅ. I rådet, som leds av kommunstyrelsens ordförande, finns förutom politisk
representation, förvaltningschefer (social-, kultur- och fritids-, teknisk, utbildnings-,
skol-, service- och stadsbyggnadsförvaltningen), bolag (Lunds kommunala

108

www.polisen.se, Medborgarundersökning NTU Lokal 2017, Polisregion syd
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fastighetsbolag och räddningstjänsten) samt polisen, brottsofferjouren, PRO och AFbostäder. Till rådet finns en arbetsgrupp kopplad som verkställer besluten i rådet.
Lunds Brå är även styrgrupp till sociala insatsgruppen som bland annat tar fram
handlingsplaner för att hjälpa unga individer som riskerar att utveckla en kriminell
livsstil eller som vill hoppa av ett kriminellt nätverk. Kommunen (socialförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningarna samt
utbildningsförvaltningen) och polisen samarbetar i arbetet109.
Lunds kommun har ett nära samarbete med polisen och andra aktörer i det
brottsförebyggande arbetet. Arbetet utgår från en samverkansöverenskommelse
mellan Lunds kommun och närpolisområdet Lund. I överenskommelsen definieras en
gemensam problembild, parternas uppdrag samt roller och ansvar i syfte att minska
brottsligheten och öka tryggheten i Lund. De prioriterade områdena i
överenskommelsen är:


Trygghetsskapande åtgärder



Brott i nära relationer



Brott mot äldre



Satsning på ungdomar



Alkohol och andra droger

Aktuella åtgärder finns beskrivna i en åtgärdsplan för 2014 - 2018. Med utgångspunkt
i samverkansöverenskommelsen skrivs även medborgarlöften som syftar till att bygga
förtroende för polisen och kommunen och att engagera och involvera medborgare i
trygghetsarbetet tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Ett av medborgarlöftena
2017 var att Lund ska vara en trygg plats för unga. Medborgarlöftet togs fram i
samarbete mellan olika förvaltningar inom Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd
och lokalpolisområde Lund.
Den mer operativa brottspreventionen samordnas i veckovisa samverkansmöten hos
polisen, där representanter från de berörda förvaltningarna deltar, samt
räddningstjänsten och kommunens vaktbolag. Denna samverkansgrupps arbetar styrs
av rådande lägesbild.
Social instasgrupp – en arbetsmetod för att motverka ungdomskriminalitet i samverkan mellan Lunds
kommun och Närpolisområde Lund
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Fysiska egenskaper
Faktorer i utomhusmiljön av fysisk karaktär som påverkar hälsan är bland annat
luftkvalitet, buller samt tillgång till grönytor och service110. Boendemiljöns kvalitet är
särskilt väsentlig för de invånare som inte har möjlighet att röra sig långt hemifrån,
utan i vardagen är beroende av en god närmiljö. Barn, funktionsnedsatta personer och
äldre är några exempel111.
Det pågår ett arbete på stadsbyggnadskontoret med att visualisera resultaten av
mätningar i den fysiska boende- och närmiljön genom kartor över Lund. Kartorna
kommer även att kompletteras med socioekonomiska faktorer för att bidra som
underlag till prioriteringar inom arbetet med social hållbarhet och stadsplanering.
Luftkvalitet
Vägtrafik är en gemensam källa till såväl luftföroreningar som buller och effekterna av
exponeringen förefaller adderas till varandra. Luftkvaliteten i Sverige har blivit mycket
bättre de senaste 20–30 åren men luftföroreningarna ligger fortfarande över de nivåer
som ger oönskade hälsoeffekter. Exponering för luftföroreningar i den allmänna
miljön har vid de nivåer som förekommer i Sverige t.ex. visats ge en ökad risk för
astma, hjärtinfarkt och lungcancer samt graviditetskomplikationer. Luftföroreningar
utomhus kommer bland annat från trafik, uppvärmning, långväga transporter och
industriprocesser. Exponeringen för luftföroreningar i Skåne har visats vara högre för
personer med kort utbildning och som är födda utanför Sverige/Norden. Lund
avvikelser dock från detta mönster med en omvänd fördelning.
Miljöförvaltningen i Lund har under 2016 utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i
taknivå och gatunivå. De mätningar som utförts visar att inga halter har överskridit
årsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna112.

Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
112 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990-2016
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Buller
Trafik, ventilation, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som
kallas samhällsbuller. Långvarig exponering av buller som framkallar stressreaktioner
har enligt studier visat sig öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt huvudvärk och
trötthet. Även barn påverkas då man har sett högre halter av stresshormon och högre
blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn från tysta. För barn på
skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på arbetsprestationer och inlärning
kunnat påvisas. Städer med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram113.
Enligt en kartläggning som genomfördes 2016 exponeras ca 20 000 lundabor för
skadliga ljudnivåer (över 55 dBA ekvivalentnivå) från vägtrafiken och cirka 6 000 från
tågtrafiken. Det är en minskning av antal personer som utsätts för buller med totalt
10 000 personer sedan 2011. Enligt åtgärdsprogrammet 2019-2023 ska barnens
utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och boende på vissa särskilt hårt
trafikerade kommunala gator i Lund kan få bidrag från kommunen för att byta fönster
eller bygga bullerskärm utomhus114. En av de föreslagna åtgärderna under dem förra
programtiden var att utreda bullernivån i parker, på rekreationsområden samt skoloch förskolegårdar för väg- och järnvägsbuller. Två utredningar av bullernivåer har
genomförts som visar att 38 av 190 skol- och förskolegårdar hade potentiella
bullerproblem och fem har väldigt höga bullervärden. För att bullerkartläggningen ska
bidra till ett socialt hållbart Lund bör de kompletteras med en socioekonomisk analys.
Miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret kommer att
följa upp genomförda åtgärder med en utvärdering i slutet av programperioden år
2018115.
För att leva upp till höga krav på att producera lägenheter i Lund byggs nu många
flerfamiljshus på bullerutsatta lägen. Av plan- och byggförordningen framgår att
bostäder ska ha avskiljbara utrymmen för bland annat sömn och vila med ljudnivåer
som inte överstiger 25 dB. Men i Boverkets byggregler finns dock undantag från
kravet på avskiljbarhet för sömn och vila för bland annat studentbostäder och bostäder
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Remissversion 2018-02-19
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Remissversion 2018-02-19
115 www.lund.se, buller, hämtat 171201
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om högst 35 m2. Ett stort antal små lägenheter planeras att byggas i Lund med
undantag gällande bullernivåer116.
Tillgång till grönområden
Samhällsplaneringen har stor betydelse för att underlättar hälsosamma levnadsvanor.
Det handlar bland annat om tillgång till grönområden, natur och att med gång- och
cykeltrafik stimulera vardagsmotion, lek och fysisk aktivitet. Studier visar att miljöer
som anpassats för att gynna till exempel fotgängare och cyklister genererar högre
fysisk aktivitet hos befolkningen. Det gäller alltså inte bara organiserad träning och
motion, utan även vardagliga aktiviteter som lek eller transport117. Lunds kommun har
genom LundaMaTs en uttalad strategi för att prioritera fotgängare och cyklister i
transportsystemet. Resultatet av en medveten satsning på cyklister har bland annat
uppmärksammats av Cykelfrämjandet som år 2014, 2016 och 2017 utsett Lunds
kommun till årets cykelkommun.
Att ha grönområden och natur nära bostaden (inom cirka 300 meter) är en skyddande
faktor för hälsan. Trivseln i bostadsområdet ökar och den skillnad som annars finns i
trivsel i bostadsområdet mellan boende i eget hus (högre trivsel) och i flerfamiljshus
(lägre trivsel) är påtagligt mindre då man har tillgång till sådana värden118. Enligt
SCBs jämförelse av tillgängligheten på grönytor i olika svenska städer ligger Lund i
botten med ca 50 procent grönyta och en hög andel hårdgjord yta (ca 45 %). I
LundaEKO framkommer att alla som bor i tätorterna ska kunna nå en mindre grönyta
(s.k. gröning) inom 200 meter från bostaden och en närpark inom 300 m från
bostaden. De största områdena med höga naturvärden återfinns i de östra
kommundelarna med bland annat Vombsänkan och Sjö- och åslandskapet vid
Romeleåsen119.
Integrerat bostadsområde och boendesegregation
Med hjälp av samhällsplanering kan man skapa förutsättningar för integration och
motverka segregationen. Boverket definierar ett integrerat bostadsområde som ett

www.boverket.se, utrymme för sömn och vila, hämtat 180209
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118 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
119 Grön infrastruktur och ekosystemtjänster, Grön infrastruktur - arenan för ekosystemtjänster Hållbar stadsutveckling som
bidrar till en god livskvalitet för alla, Lunds kommun, en inledande del i arbetet med Lunds nya översiktsplan PM9
116
117

64

område som har jämlika förutsättningar att nå service, skola, kollektivtrafik,
grönområde och tillgång till rekreation. En avgörande faktor för integrerade
bostadsområden är placering och utveckling av välfungerande skolor. Tillgång till
andra samhällsfunktioner som sjukvård, bibliotek, socialtjänst, polis och annan service
som affärer är förutsättningar för trivsel, trygghet och hälsa. Att det finns naturliga
mötesplatser och tillgång till kultur- och fritidsmöjligheter har betydelse för om
bostadsområdet är integrerat120.
Motsatsen till integrerat bostadsområde är segregation som står för en rumslig
åtskillnad mellan olika befolkningskategorier som baseras på:


socioekonomisk bakgrund (inkomst-, yrkes- eller utbildningsbakgrund),



etnicitet (nationalitet, etnisk härkomst eller religion) eller



demografi (åldersgrupper, hushållstyper och kön)121.

I praktiken visar sig segregationen i att människor med olika bakgrund bor i olika
områden, går i olika skolor och arbetar på olika arbetsplatser eller inom olika yrken.
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är ett bostadsområde, en stadsdel eller en
skola som är segregerade utan hela kommunen eftersom segregation kräver motpoler
för att existera. Segregation innebär inte bara en åtskillnad mellan grupper utan också
att de olika grupperna har olika status. Boendesegregationen tenderar dessutom att
resultera i att de mest resurssvaga hushållen koncentreras till de minst attraktiva
bostadsområdena, där de får en betydligt sämre välfärdsutveckling än invånare i andra
delar av staden122. I syfte att minska segregationen när det gäller brottslighet, upplevd
trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet har
regeringen utvecklat ett långsiktigt reformprogram för åren 2017-2025123. Det finns
även möjlighet för kommuner att söka statliga medel för att motverka segregation.
I en mätning som Dagens Samhälle gjorde 2016 av segregationen i samtliga
kommuner rankades Lund på plats 124 av 190 kommuner (plats 1 var mest
segregerad). Enligt mätningen minskar segregationen i Lund mellan 2005 och 2015
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
121 Jämlikhetsrapporten 2017 - skillnader i livsvillkor i Göteborg
122 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
123 www.regeringen.se, Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017-2025
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avseende hur jämt fördelad grupperna svensk respektive utländsk bakgrund var mellan
två geografiska delområden inom en kommun. Resultatet kan ha ändrats då Lund tagit
emot drygt 1800 nyanlända mellan åren 2015-2017.
Förtätning i Lund
Lund är en stad med tätt mellan husen men med en tydlig ambition att ytterligare
förtäta staden. Vid förtätning av städer anser Kommissionen för jämlik hälsa att det är
angeläget att prioritera bevarande av och tillgänglighet till grönstruktur med god
kvalitet. Det är särskilt viktigt nära bostäder utan tillgång till egen trädgård. Förskolor
och grundskolor bör planeras så att en tillräckligt stor gårdsyta med ostört läge säkras
liksom att de har god luftkvalitet. Dessa aspekter bör även vägas in när ny
infrastruktur planeras, samt undvika att infrastruktur med negativ miljöpåverkan
hamnar i de områden som redan är hårt belastade124. Syftet med förtätningen i Lund
har en social hållbarhetsdimension genom att bland annat:


länka samman tätorternas delar



stärka mötesplatser



skapa blandade områden med fler bostäder och arbetsplatser



utveckla tätorternas gröna värden



skapa trygga och överblickbara rum



bostäder prioriteras i kollektivnära lägen125.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet är en viktig aspekt av boende- och närmiljön. I Lund är de oskyddade
trafikanterna och kollektivtrafiken normgivande, och den privata motortrafiken får
anpassas så långt det är möjligt till deras krav och behov. Det stämmer väl överens
med Kommissionen för jämlik hälsas intensioner. Lunds arbete med transportsystem
som finns beskrivet i LundaMaTs III (MiljöAnpassat TransportSystem) och har två
syften, dels att transportsystemet ska vara ekonomiskt‐, socialt‐ och miljömässigt
hållbart, dels att minska olyckorna och att uppnå målen i nollvisionen.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
125 Förtätning i Lund, PM5, vad vill vi uppnå med förrättning i Lund?/förtätningspotentional 2050, positiva
effekter och utmaningar/ framgångsfaktorer fem nedslag, en inledande del i arbetet med alunds nya översiktsplan
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Cyklister
Cyklisterna är den till antalet mest olycksdrabbade trafikantgruppen i Lunds kommun.
Totalt skadades 1707 cyklister under 2011‐2015 och ålderskategorin 20‐24 år är mest
skadeutsatt. Antalet skadade var jämt fördelat mellan könen och cykelhaveri, olämpligt
lastad cykel och halka på snö/is anges oftast som orsak till de inträffade
singelolyckorna. Ett av målen i LundaMaTs är att antalet svårt skadade och dödade i
trafiken ska minska med 25 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2030 (avser
polisrapporterade trafikskadade). År 2005 kom en lag om obligatorisk
cykelhjälmsanvändning för barn under femton år. Enligt folkhälsoenkäten Barn och
unga ökar cykelhjälmsanvändningen bland de yngre barnen medan de äldre barnen
oftast avstår från cykelhjälm. Vid den senaste undersökningen uppgav cirka nio
procent av eleverna i årskurs nio och knappt fem procent på gymnasiet i Skåne att de
alltid eller nästan alltid använder cykelhjälm126.
Fotgängare
I Lund finns en fotgängarstrategi som gäller för åren 2014-2018 som syftar till att lyfta
fram fotgängaren som ett eget trafikslag med egna krav och behov, samt att ge
fotgängarfrågor större utrymme i den kommunala verksamheten.
Totalt har 1228 fotgängare skadats i Lunds kommun under 2011‐2015. Det är en
kraftig ökning av antalet skadade fotgängare jämfört med föregående mätperiod. Till
viss del förklaras denna ökning av att polis och sjukhus blivit bättre på att rapportera
in olyckor. Äldre kvinnor var den grupp som var mest utsatt för olyckor. Halka vid
vinterväglag, ojämn beläggning och uppstickande stenar anges ofta som orsak till
singelolyckorna. Mer än hälften av olyckorna sker på gång‐ och cykelbanor. Av det
totala antalet personer som skadas i trafikolyckor utgörs ca 20 procent av äldre
personer.
Biltrafik
Riksdagen beslutade år 1997 om en nollvision som innebär en vägtrafik där ingen
människa dödas eller skadas allvarligt. Lunds kommun har antagit nollvisionen som
sitt mål för trafiksäkerheten. Tekniska förvaltningens rapport om den aktuella
Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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trafikmängder och trafikolyckor visar att i slutet på 2000-talet nåddes etappmålet för
nollvisionen med 21 svårt skadade eller döda.
Trötthet, att fordonsförare kör berusade eller drogade samt använder mobiltelefon i
trafiksituationen är en vanliga olycksorsaker. Förekomsten av alkohol, illegala droger
och läkemedel bland omkomna förare gällande åren 2006‐2011 i Sverige var 31,2
procent127.

Hemlöshet och trångboddhet
Den brist som finns på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya på
bostadsmarknaden såsom unga och nyanlända, men även personer som saknar
anställning, har missbruksproblem och psykisk ohälsa128. Det är kommunerna som
genom socialtjänstlagen är ansvariga för att hemlösa personer i Sverige får stöd och
hjälp. Bostadsbristen innebär många gånger dyra lösningar för kommuner med
kostnader för hotell och tillfälliga lösningar. För barnfamiljer i hemlöshet får tillfälliga
lösningar särskilt stora konsekvenser för barnens hälsa och välbefinnande. Täta
adressbyten och brutna kontaktnät leder dessutom ofta till försämrade skolresultat och
försvårar för kamratrelationer och fritidssysselsättningar för barnen. Kompensatoriska
åtgärder som tillgång till mötesplatser, fritids- och kulturaktiviteter, läxhjälp m.m. kan
spela en viktig roll.
Personer som befinner sig i hemlöshet är ingen homogen grupp och gruppens
sammansättning har förändrats. Allt fler blir hemlösa på grund av låga inkomster och
dålig förankring på bostadsmarknaden snarare än på grund av sociala problem.
Boverket har analyserat etableringshinder på bostadsmarknaden och pekar på att
bristen på hyresrätter med låg hyra framstår som det mest betydande hindret och det
näst viktigaste är svårigheten att låna pengar till bostadsköp. Det tredje viktigaste är
olika krav som hyresvärdar ställer i form av fast inkomst, en årsinkomst tre gånger
hyran är vanligt – ett krav som cirka 1,3 miljoner svenskar inte uppfyller.
Kommissionen för jämlik hälsa menar att samarbetet mellan socialtjänsten och det
allmännyttiga bostadsföretaget är en nyckelfråga i arbetet med att motverka
hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för ekonomiskt svaga hushåll.
127
128

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018‐2021
Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55

68

I Lunds kommun finns en handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten.
Handlingsplanen har 16 insatsområden och omfattar bland annat en kartläggning av
hemlösheten i Lund. Syftet med kartläggningen är bland annat att skapa en grund för
att kunna göra insatser i tidiga skeden. Handlingsplanen stämmer väl överens med
Kommissionen för jämlik hälsas rekommendationer för kommuners förebyggande
arbete mot hemlöshet och omfattar bland annat:


hyresgarantier (syftet är att underlätta för personer med hinder att få
förstahandskontrakt att få ett eget hyreskontrakt)



barnperspektivet (ambitionen är att inga barn i Lunds kommun ska vräkas, vara
bostadslösa eller bo på hotell/vandrarhem)



samverkan med privata fastighetsägare, Lundafastigheter och LKF



samarbeta med universitet, högskolor och civilsamhället.

Den 1 oktober 2017 var 77 vuxna personer, 43 kvinnor och 34 män, hemlösa i Lund.
Det är en ökning med 1 person från kartläggningen ett år tidigare. Däremot har
antalet inrapporterade hemlösa barn ökat från 22 till 43 flickor och pojkar på ett år.
Den största minskningen av antal hemlösa finns i åldersgruppen 21-30, som tidigare
varit den grupp med flest antal hemlösa. Det kan delvis förklaras med att
socialförvaltningen har arbetat vräkningsförebyggande genom att säkerställa att
ungdomar från 16 år, som kommer i kontakt med socialförvaltningen registreras i
bostadskö hos Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och andra fastighetsägare.
LKF:s nybyggnationer av mindre lägenheter har även bidragit till minskningen av
hemlösa i denna åldersgrupp129.
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Figur 26. Hemlöshet i Lund. Källa socialförvaltningen, okt. 2017.
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Av de hemlösa flickorna och pojkarna bor samtliga med minst en förälder och
majoriteten bor på hotell eller vandrarhem. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att
barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden och på hotell och vandrarhem ska hitta
annan varaktig boendelösning. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet sätts
alltid barns bästa i främsta rummet. Den vanligaste boendelösningen för kvinnor är
hotell- eller vandrarhemsboende och akutboende för männen. Det är värt att notera
att 47 procent av kvinnorna och 49 procent av männen har oklar eller ingen social
problematik som angiven orsak till hemlösheten. Den vanligaste orsaken till hemlöshet
bland männen är missbruks- och/eller psykisk problematik (51 %)130.
Trångboddhet
Enligt Statistiska centralbyråns normer för trångboddhet definieras ett hushåll som
trångbott om det finns fler än två personer per sovrum - kök och vardagsrum
oräknade. Sambor och gifta antas dela ett sovrum. Det är sedan länge känt att utrikes
födda, barnfamiljer och hushåll med låga inkomster är överrepresenterade i
trångboddhetsstatistiken131. Trångboddhet är i vissa områden också förknippad med
hälsoaspekter som bl.a. astma, trötthet och huvudvärk till följd av undermåligt
underhåll av bostäderna. Ett aktivt tillsynsarbete är extra viktigt i områden med hög
trångboddhet132.
I Lund finns en handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet som omfattar
ett förebyggande arbete mot trångboddhet bland de hushåll med barn som är aktuella
inom socialförvaltningen. Syftet är att minimera risken för att barnfamiljer blir
hemlösa eller tvingas bo på hotell. Den screening som genomfördes 2014 visar att 46
hushåll är trångbodda i Lund. Sammanlagt är det 87 kvinnor och män och 152 flickor
och pojkar som bor i de trångbodda hushållen. Att vara barn i ett hem där man är
trångbodd är problematiskt. I kartläggningen har föräldrar samt personal från
barnomsorg och skola uttryckt oro för barnens möjligheter att kunna studera i
hemmet utan att störas av andra syskon. Sömnproblematik är något som lyfts fram där
barnen ofta har svårigheter att somna eller att de äldre barnen tvingas vara tysta för
att inte störa dem som sover. Barnen har svårt att bjuda hem vänner på fritiden då det
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inte finns plats för lek i bostaden. Barnen hamnar lättare i bråk då de inte kan dra sig
tillbaka och få egen tid och lugn och ro. De vuxna kan inte heller dra sig undan för att
få tid för sig själva och även de vuxna hamnar lättare i konflikt med varandra.
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Figur 27. Trångboddhet, Källa socialförvaltningen, nov. 2014

Goda exempel från Lunds kommun
Under denna rubrik lyft två goda exempel på verksamheter som arbetar med tidiga
insatser för att främja hälsan hos befolkningen i Lunds kommun. Arbetet med
förskole- och skolgårdar bygger på nationell kunskap och är ett samarbete mellan flera
förvaltningar. Det andra exemplet är Brunnshög som är ett stadsutvecklingsprojekt
med social hållbarhet i fokus.
Skolgårdar och förskolegårdar i Lunds kommun
Förskole- och skolgårdarna är troligtvis de utemiljöer som används allra intensivast av
kommunens invånare. Tillgången till en skolgård och förskolegård med tillräcklig yta,
en miljö som stimulerar till både lek, fysisk aktivitet och samtal är viktig för barnens
motoriska och kognitiva utveckling. Detta är särskilt viktigt för de barn som inte i
övrigt har tillgång till en god fysisk utemiljö. Det finns dessutom studier som talar för
att det är särskilt viktigt för pojkars inlärning133.
År 2015 släppte Boverket ett Allmänt råd som beskriver vad plan- och bygglagen
menar med tillräcklig friyta för förskolegårdar och skolgårdar. Samtidigt gav
myndigheten ut en vägledning som presenterar forskning och goda exempel inom
området. Med inspiration från Boverkets allmänna råd och problematiken i Lund med
minskande ytor för skolgårdar och förskolegårdar vid förtätning startade ett
förvaltningsövergripande arbete som har resulterat i ett verktyg, så kallade
lekvärdesfaktorer. Verktyget ska fungera som stöd vid planering, utformning och
bygglov av nya förskolor samt en hjälp vid upprustning av befintliga förskolegårdar.
Byggnadsnämnden och servicenämnden har godkänt
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Lekvärdesfaktorerna/verktyget134. Även i Lunds kommuns förslag till grönprogram
lyfts vikten av att förskole- och skolgårdar utformas tillsammans med barnen och följer
de lagkrav om 40 m2/barn och en totalyta på 3000 m2 som ska garanteras barnens
utemiljö135. Arbetet med gårdarna är ett exempel på en förebyggande insats (social
investering) som genomförs tidigt i ålder och som erbjuds alla barn men är extra viktig
för särskilt utsatta grupper.
Brunnshög
I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att
bo och arbeta uppemot 40 000 personer. På området kommer det att byggas
flerfamiljshus, radhus, studentbostäder, förskolor, kontor och området kommer att få
god tillgång till samhällsservice och grönområden. I Brunnshög kommer gång- och
cykeltrafik att vara prioriterat och med slutstationen för den nya spårvägen kommer
kommunikationen med Lunds centrala delar att var god.
En stor andel av de inflyttade kommer att ha internationell bakgrund, såväl
specialister som nyanlända. Så mycket som 25 procent av hyresbostäderna kommer att
anvisas till bostäder för sociala ändamål. En annan stor andel kommer att vara
gästarbetare som bor på långtidshotell och studenter. En stor utmaning på området är
att många boende kommer att ha svaga lokala sociala nätverk, något som kan leda till
otrygghet när många flyttar in samtidigt. Därför är social hållbarhet högt prioriterat i
planeringen av den nya stadsdelen med fokus på tillit, trygghet och social
sammanhållning. Ett delprojekt kommer att fokusera på Brunnshögstorget. Genom att
betrakta torget och omgivande byggnader som en helhet och inte enskilda fastigheter
kan projektet skapa stadsrum och lokaler där människor med olika erfarenheter och
socioekonomisk tillhörighet kan mötas. Innovativa lösningar ska utvecklas för att de
delade rummen (utomhus och inomhus) ska ge fler tillgång till mer service,
mötesplatser och möjligheter att upptäcka, skapa och odla intressen och affärsidéer.
Trygghetsskapande åtgärder kommer finnas på torget och de delade rummen för att
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de ska upplevas som trygga, attraktiva och inkluderande. Målet med projektet är en
socialt integrerad stadsdel där lösningar skapas tillsammans med de boende136.

Analys
Lunds kommuns befolkning växer och kommer att fortsätta växa enligt kommunens
befolkningsprognos, som sträcker sig fram till 2029. Det innebär att fler kan bo och
arbeta i Lund. Det innebär också ett ökat behov av grönområden, förskolor och skolor
med tillräckliga friytor på gårdarna för lek, fysisk aktivitet och grönska. Detta kan vara
svårt att få till vid förtätning. En hel del av de ytor som planeras att förtätas är
dessutom grönområden för det befintliga bostadsbeståndet. Barnens utemiljö är
framför allt viktigt för barn som bor i flerfamiljshus eller inte har tillgång till trädgård.
En annan utmaning med förtätning är att den ofta sker på bullerutsatta områden. Med
de nya undantagen som gör det möjligt att bygga små lägenheter och
studentlägenheter utan tyst sida i bullerutsatta områden finns det en risk att redan
utsatta grupper blir ännu mer utsatta. Vid förtätning är det också viktigt att ha med
segregationsproblematiken så att det inte byggs för socialt utsatta grupper i redan
utsatta områden och vice versa. Men förtätning innebär också en möjlighet att binda
ihop tätorterna bättre så att de blir tryggare och mer integrerade, vilket framkommer i
nya översiktsplanen.
Det finns ett stort intresse för sociala frågor i stadsbyggnaden och för att öka
kunskapen kommer stadsbyggnadsförvaltningen att under hela 2018 fokusera på social
hållbarhet i sin fortbildningsserie Lyftet. Det pågår också ett arbete med att visualisera
sociala frågor i kartor för att få kunskap om hur bland annat buller och samhällsservice
som förskolor, vårdcentral, kollektivtrafik mm är fördelat över staden. Kartorna har
bland annat kunnat visa att kvinnor i Genarp generellt har en låg inkomst, ingen
vårdcentral och dålig förbindelse med kollektivtrafik. Kartorna har också kunnat visa
att t.ex. delar av Norra Fäladen, Linero och Råbylund har längre till regional
kollektivtrafik vilket innebär sämre koppling till regional arbetsmarknad.

Ansökan till Vinnova, utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering 2018, projekttitel Bridge the
gaps
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I Lund finns ett väl utvecklat samarbete mellan bland annat kommunen, polisen och
räddningstjänsten i det brottsförebyggande arbetet. Det är en viktig anledning till att
Lund är en trygg stad att vistas och bo i.
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Levnadsvanor
I detta kapitel sammanfattas kommissionens text om målområdet som avgränsats till
levnadsvanorna tobaksrökning, narkotikaanvändningen, alkoholkonsumtion, fysisk
aktivitet och matvanor samt Lunds resultat och statistik. Resultatet från Lund är
framför allt hämtade från Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga 2016 som
omfattar alla elever som går årskurs 2 på Lunds gymnasieskolor, d.v.s. inte bara
lundabor. I det sista kapitlet beskrivs arbetet med Trygg krog som är ett gott exempel
på ett samverkansprojekt i Lund. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Val av livsstil och
hälsobeteende kan förefalla vara något man väljer själv, men det är inte fullt så enkelt.
En bra start i livet, en trygg och stimulerande boendemiljö, möjlighet till försörjning
samt goda arbetsvillkor är bara några exempel på faktorer som ökar våra
förutsättningar att göra hälsosamma val och leva hälsosamma liv. Det finns starka
samband mellan levnadsvanor och socioekonomisk status och många riskbeteenden är
vanligare i utsatta grupper137.
När människors egna resurser att göra hälsosamma val inte räcker till är det välfärdens
uppgift att kompensera för skillnader i handlingsutrymme och möjligheter bland
befolkningen. Eftersom levnadsvanor baseras på inlärda beteenden som ofta grundas
redan i unga år är barn och unga en viktig målgrupp. Enligt Kommissionen för jämlik
hälsa bör ett strategiskt arbete på området levnadsvanor utgå från att:


Begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter. Det kan omfatta
prissättningen, bestämmelser för hur, när och till vem varor som alkohol och
tobak får säljas samt regler kring var och när man får bruka alkohol och tobak.



Öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter.
Tillgänglighet till grönområden, cykelvägar och idrottsanläggningar kan öka
den fysiska aktiviteten i vardagen och kan påverkas via stadsplanering. (Läs
mer under Boende och närmiljö)



Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i
välfärdens organisationer för att utjämna sociala skillnader i hälsa. Inom skolan
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kan det omfatta kvaliteten på maten och måltidens roll samt rörelse och fysisk
aktivitet.

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) finns en strategi för
regeringens arbete. Målet är Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade

medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
Ambitionen i strategin är att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra
ANDT-arbetet mot bakgrund av regeringens mål om att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Strategin innehåller sex delmål som omfattar:
1) minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak,
2) minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol,
3) reducera antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende bland unga och äldre,
4) ökad tillgänglighet och mer individanpassat stöd till dem som utvecklat beroende,
5) minska antalet dödsfall samt,
6) att verka för en folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt138.
Strategin tar tydligt utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och betonar att ett
strukturerat, långsiktigt, målinriktat, tvärprofessionellt och sektorsövergripande arbete
på samhällets alla nivåer krävs för att nå målet. Inom ramen för arbetet med ANDTstrategin har regeringen även ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025
(Tobacco Endgame), ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att kraftigt minska
rökningen till 2025139.
Tobaksrökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är de levnadsvanor
som tillsammans ligger bakom 80 procent av alla hjärtsjukdomar och stroke, såväl som
30 procent av alla cancerfall. Av den anledningen har Kommissionen för jämlik hälsa
begränsat sin text till nämnda levnadsvanor som även utgör rubrikerna i texten nedan.
Texten om Lund har kompletterats med narkotika- och snusanvändning.

www.regeringen.se, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020,
hämtat 2018-02-05
139 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
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Tobaksrökning och snusanvändning
Alla som röker skadas av sin rökning och rökning har effekt på i stort sett alla
kroppens organsystem. Varannan rökare dör i förtid och förlorar i genomsnitt tio år av
sin förväntade livslängd. Tobaksrökning är skadligt inte bara för rökaren själv utan
också för den som exponeras för andras tobaksrök. Enligt den nationella
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har andelen svenskar som röker dagligen
minskat, men det finns tydliga skillnader i rökning mellan olika grupper. Kvinnor
röker i något större utsträckning än män (10 respektive 8 procent) men andelen som
röker varierar främst mellan grupper med olika socioekonomisk position. Bland
personer med eftergymnasial utbildning är det betydligt färre som är dagligrökare (5
procent) än bland personer med endast förgymnasial utbildning (12 procent) 140.
Bland skånska skolelever påverkas rökdebut av om betydelsefulla personer i barnets
omgivning röker. I samtliga årskurser är det mycket vanligare att mamma, pappa eller
någon annan person i den närmaste sociala omgivningen röker bland barn som själva
är rökare, än bland barn som inte röker. Allra störst är skillnaden bland flickor i
årskurs 6 där 95 procent av rökarna har minst en förälder eller någon annan nära
person i sin omgivning som röker141.
Tobaksutredningen har tagit fram ett förslag till ett utvidgat rökförbud på vissa
allmänna platser som omfattar uteserveringar, entréer till lokaler och andra allmänna
utrymmen, t.ex. utomhusområden avsedda för kollektivtrafik, inhägnade platser
utomhus avsedda för idrottsutövning samt lekplatser142. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 januari 2019143.
I Lunds kommun har andelen som röker minskat bland både flickor och pojkar som
går andra året på gymnasiet mellan 2012 och 2016. Bland flickorna är det 26,8 procent
som röker vilket är en minskning med 6,7 procent. Bland pojkarna är det 25,1 procent
som röker vilket är en minskning med 4,8 procent. Jämfört med ungdomar i Skåne är
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
141 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
142 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
143 www.regeringe.se, Lag om tobak och liknande produkter
140

77

det två procent fler av Lunds ungdomar som röker144. 10 procent av pojkarna i
gymnasiets årskurs 2 i Lunds kommun uppgav år 2016 att de snusar. Motsvarande
andelar bland flickorna var 1,4 procent. Det är 4,6 procent färre av pojkarna 0,1
procent fler av flickorna som snusar i Lunds kommun jämfört med andelen i Skåne145.
Diagrammet nedan visar att den totala tobakskonsumtionen hos flickor och pojkar i
Lund har minskat mellan åren 2012 och 2016.
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Figur 28. Total tobakskonsumtion hos flickor och pojkar i Lund åren 2012 och 2016.
Källa: Folkhälsoenkät Barn och unga i Skåne 2016.

I Lund uppger 5 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de röker ibland.
När det gäller snusning så uppger 4 procent av kvinnorna och 10 procent av männen
att de snusar dagligen146.
I Lunds kommun gäller sedan 1 augusti 2010 rökfri arbetstid för alla anställda.
Företagshälsovården erbjuder gruppverksamhet för anställda i kommunen som vill
sluta röka eller snusa. Även skolorna är rökfria vilket enligt tobakslagen innebär att
alla lokaler och skolans område utomhus som barn och unga använder ska vara rökfria.

Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
145 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
146 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten, År 2013-2016
144
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Kontrollköp är en metod som kommuner kan använda i sin tillsyn av alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förenklat innebär
det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla
folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation147. I Lund genomfördes 72 kontrollköp
av tobak under 2017. Vid 19 tillfällen (26 %) kunde köp genomföras utan att personen
behövde visa legitimation. Det var både stora och små återförsäljare som bröt mot
lagen och resultatet är jämförbart med andra kommuner148.
Det finns ett starka samband mellan rökning och cannabis bland ungdomar.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör en årlig
drogvaneundersökning bland svenska skolelever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.
Av 2011 års undersökning framgår att på
gymnasiet hade 39 procent av de rökande/snusande pojkarna använt narkotika,
vanligen cannabis. Bland tobaksfria pojkar i gymnasiets årskurs 2 var det endast 7
procent som använt
narkotika. Bland flickorna i samma ålder var motsvarande siffror 27 respektive 4
procent. Rökande och snusande ungdomar var också i betydligt större utsträckning än
andra jämnåriga storkonsumenter av alkohol149.
Narkotika
Användning av cannabis är något vanligare bland män än kvinnor i alla åldersgrupper.
Knappt 8 procent av unga mellan 16-24 år i Sverige har använt cannabis någon gång
det senaste året. Cannabisbruk i Sverige avtar efter man är 35 år. Det finns inget
tydligt mönster gällande utbildnings- eller inkomstnivå. I CANs (Centralförbundet för
alkohol och narkotika) nationella rapport från 2015 framkommer att bland de elever
som angett att de någon gång använt narkotika var cannabis det vanligaste preparatet.
Cannabis försämrar tankefunktioner som minne, uppmärksamhet,
koncentrationsförmåga samt analys- och planeringsförmåga. Tonåringar är mer
sårbara än vuxna för cannabis skadliga effekter, men då utvecklingen ofta är smygande
kan förändringar av bl.a. tankeverksamhet och känslor vara svåra att upptäcka både för

www.folkhalsomyndigheten.se, hämtat 180222
Samtal med Tillståndsenheten i Lunds kommun
149 Cannabis – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas.
Folkhälsomyndigheten
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användaren och för omgivningen150. Tyngre missbruksproblematik är nära förknippat
med en utsatt situation. Denna grupp är ofta socialt marginaliserad genom t.ex.
hemlöshet och obefintliga kopplingar till arbetsmarknaden151.
Av Region Skånes folkhälsorapport Barn och unga framgår det att det är 4,1 procent
fler ungdomar i Lund som använt narkotika det senaste året jämfört med genomsnittet
för regionen. Det är 2,3 procent fler flickor och 5,9 procent fler pojkar än i regionen.
Andelen som använt narkotika det senaste året har minskat för båda könen.
Diagrammet nedan visar att det är fler flickor och pojkar som både någonsin provat
narkotika och haft möjlighet att prova narkotika i Lund jämfört med snittet i Skåne.
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I Lund genomförs regelbundet avloppsvattenmätning i syfte att redovisa förekomsten
av
cannabis, amfetamin och kokain. Under perioden 7 december till 13 december år 2016
genomfördes två avloppsvattenmätningar i Lunds kommun. Resultatet visar att
cannabis nyttjas betydligt mer frekvent än amfetamin och kokain. Cannabis
uppmättes till 3900 doser vid första tillfället och 4500 doser vid andra tillfället. Det
innebär att cannabisnyttjandet har ökat något från 2015. Resultatet visar dock inte att
Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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det är 3900 respektive 4500 olika invånare utan antalet doser totalt. Det vill säga att
samma person kan ha registrerats mer än en gång. En dos cannabis motsvarar 125 mg.
Cannabis är betydligt vanligare än både amfetamin (7 doser/dag) och kokain (1
dos/dag).
Under 2018 kommer Lund att få en Maria-mottagning. Till mottagningen kan flickor
och pojkar som är under 25 år vända sig om de har problem med alkohol och/eller
andra droger. Information, rådgivning och behandling är kostnadsfri. Även närstående
till någon under 25 år med ett missbruk kan få stöd152.
Alkoholkonsumtion
Berusningsdrickande är förknippat med flera negativa hälsoeffekter. Riskbruk av
alkohol har starka samband med alla folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes och cancer. Alkohol används ofta för att dämpa ångest, men en hög
konsumtion av alkohol ökar risken för både depression och ångest. Förutom direkta
hälsofaror kan alkohol kopplas till en stor andel av våldsbrott, drunkningsolyckor,
bränder, fall och trafikolyckor. Alkoholberoende och missbruk kan också få
omfattande negativa sociala konsekvenser som förlust av familj och försörjning. 17
procent av Sveriges befolkning dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk
för fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar, så kallad riskkonsumtion. Andelen
riskbrukskonsumenter är högre bland män (20 procent) än bland kvinnor (13
procent). Flickor och pojkar till föräldrar som har en riskkonsumtion av alkohol är
extra utsatta ur hälsosynpunkt med en klar överrisk för självmord, olyckor, våld och
eget missbruk i vuxen ålder. Sedan 2004 har alkoholkonsumtionen bland yngre
minskat samtidigt som den ökat något hos äldre. Medelintaget av alkohol är högre i
grupper med hög socioekonomisk position men alkoholrelaterad dödlighet och
missbruk är vanligare bland grupper med lägre socioekonomisk position153.
Tonåringar tål alkohol sämre än vuxna. Alkoholanvändning bland tonåringar
samvarierar med andra riskbeteenden som drogmissbruk, skolproblem och oskyddat
sex och en hög alkoholkonsumtion under ungdomsåren ökar risken för
Årsredovisning Lunds kommun, Socialnämnden 2016
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alkoholberoende i vuxen ålder. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av
sina föräldrar dricker sig oftare berusade. Föräldrar bjuder sina döttrar och söner lika
ofta på alkohol och blir mer generösa ju äldre ungdomarna blir154.
Region Skånes folkhälsoenkät Barn och Unga visar att 84,1 procent av flickorna och
79,3 procent av pojkarna i åk 2 bland Lunds gymnasieelever har druckit alkohol det
senaste året. I både Skåne och Lund är trenden att färre elever dricker alkohol.
Andelen har minskat från 87,3 procent för flickorna och 86,7 procent för pojkarna
mellan åren 2012 och 2016, vilket illustreras i diagrammet nedan.
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Figur 29. Andelen elever åk. 2 på gymnasiet som har druckit alkohol det senaste 12 månaderna.

Det är 2,8 procent fler av Lunds ungdomar som har druckit alkohol det senaste året
jämfört med regionen, varav 5,3 procent fler av flickorna och 0,2 procent av
pojkarna155. Ett positivt resultat är att det är 7,0 procent färre i Lund som anger att
föräldrar köper ut alkohol jämfört med regionen. Bland språkintroduktionseleverna är
det mycket få som uppger att de druckit alkohol så att de blivit berusade under det
senaste halvåret.
Både kommissionen för jämlik hälsa och den nationella ANDT-strategin lyfter vikten
av att begränsa tillgängligheten till alkohol156. För att få servera alkoholdrycker krävs
serveringstillstånd enligt alkohollagen. I Lunds kommun är det tillåtet att dricka
Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
155 Gymnasiet årskurs 2. Folkhälsorapport barn och unga, Region Skåne 2016.
156 www.polisen.se/lagar-och-regler/alkohol, hämtat 180222
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alkohol på allmän plats. Varje kommun bestämmer själv i vilka områden, och
eventuellt under vilka tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats.
Fördelen med ett alkoholförbud är bland annat att polisen kan beslagta alkohol från
personer som uppträder olämpligt. Tillståndsenheten i Lund samarbetar med
restaurangbranschen, studentorganisationerna och andra myndigheter, för att bidra
till att ansvarsfull alkoholservering och trygghet för alla som besöker dem. De utbildar
serveringspersonal för att förhindra diskriminering och att det förekommer servering
av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Därutöver arbetar de aktivt med att
motverka att oseriösa aktörer förknippas med Lunds nöjesliv157.

Fysisk aktivitet och matvanor
Låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor har koppling till de flesta
folksjukdomar och fysisk aktivitet har även ett samband med psykiskt välbefinnande.
Låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är vanligare bland grupper med låg
socioekonomisk position och får genomslag i stora skillnader i livslängd och risk för
kronisk sjukdom158.
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag tagit fram
ett underlag med förslag till åtgärder för att främja hälsa som är relaterad till matvanor
och fysisk aktivitet. I rapporten framkommer att det är möjligt att främja hälsosamma
matvanor och fysisk aktivitet på befolkningsnivå, men insatserna behöver vara
långsiktiga och riktas både till individer och till deras sociala och fysiska miljö. Viktiga
aktörer och samhällsstrukturer i ett sådant arbete är skola och förskola, arbetsplatser,
hälso- och sjukvården, närområdet, föreningslivet, livsmedelskedjan och omsorgen.
Sådana insatser är även en förutsättning för att nå hållbarhetsmål 3 i Agenda 2030
som bland annat handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja
välbefinnande159.
Fysisk aktivitet
Ungefär halva den vuxna befolkningen når den rekommenderade fysiska
aktivitetsnivån för att upprätthålla en god hälsa. Ytterligare 40 procent har en riskabelt
www.lund.se, hämtat 180222
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låg fysisk aktivitetsnivå. Även stillasittande i sig har på senare tid uppmärksammats
som en stor hälsorisk. Barn med högskoleutbildade föräldrar idrottar i större
utsträckning än barn till föräldrar med endast gymnasieutbildning. Likaså idrottar
barn till ensamstående i mindre utsträckning än barn till sammanboende föräldrar.
Flickor med invandrarbakgrund är den grupp som idrottar i minst utsträckning160.
Barn och unga i åldersgruppen 6-17 år behöver sammanlagt minst 60 minuters fysisk
aktivitet dagligen med ökad puls och andning för att uppnå hälsovinster. Ny forskning
i Bunkefloprojektet visar vilka positiva effekter fler timmar av skolämnet idrott och
hälsa kan medföra. I projektet fick en studiegrupp av elever (födda åren 1991 och
1992) 45 minuters daglig fysisk aktivitet från det att de började grundskolan till och
med årskurs 9. Elevernas utveckling följdes och jämfördes med en kontrollgrupp som
fått idrottsundervisning vid två tillfällen i veckan. Resultaten visade att daglig idrott
inte bara förbättrade barnens motorik utan också deras skolprestationer. Ytterligare
studier visar att ökad fysisk aktivitet har en positiv effekt på ungdomars självkänsla161.
Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga visar att pojkar rör sig mer än flickor och
yngre elever rör sig mer än äldre elever. Andelen med övervikt och fetma är större
bland elever som rör sig mindre än 30 minuter per dag jämfört med elever som rör sig
mer än så oavsett ålder och kön. Sambanden är statistiskt signifikanta för pojkar och
flickor i alla årskurser162. I Lunds kommun är det bara 27,8 procent av flickorna och
38,1 procent av pojkarna som når upp till den rekommenderade nivån av 60 minuter
fysisk aktivitet per dag. Lunds flickor och pojkar i åk 2 på gymnasiet rör sig 7,6
procent mindre än jämnåriga i regionen. Flickorna rör sig 3,8 procent mindre och
pojkarna 11,5 procent mindre än regionen. Andelen som når upp till den
rekommenderade nivån har minskat för båda könen sedan 2012. Lunds ungdomar har
även 6,7 procent (flickorna 8,3 % och pojkarna 5,0 %) sämre resultat i deltagandet i
skolidrotten än regionen.
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I Lunds idrottspolitiska program från år 2012 identifieras fysisk inaktivitet som ett
utvecklingsområde. Programmet har ett uttalat hälsofrämjande förhållningssätt och
riktar sig till alla lundabor med inriktning på barn och ungdomar i åldern 7-20 år. I
programmet står det: Det är viktigt att främja en god hälsa för alla medborgare. För

att få bäst hälsoeffekt måste insatser i högre grad riktas mot socioekonomiskt svaga
grupper. Ökar tillgängligheten till fysisk aktivitet för dessa grupper skapas också goda
förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva och därmed må bättre. Det är angeläget
att aktivt arbeta för att motverka användandet av alkohol, narkotika, dopingmedel och
tobak för både motionärer och för föreningsaktiva163.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför årliga trendanalyser. Den som gjordes 2016
visar att Lund följer den nationella trenden att många föreningar tappar medlemmar
och spontanidrottsplatser växer fram i allt snabbare takt. Dagens träning är ofta gratis
och kravlös genom att den inte sker på bestämda dagar eller tider. Gym som alltid har
öppet blir fler och attraherar dagens livsstil. Man startar grupper på nätet och på
arbetsplatser. Man bestämmer träff och möts i parken eller på utegym164.
Matvanor
Det finns en positiv association mellan hög socioekonomisk position och mer
hälsosamma matvanor som delvis kan förklara skillnader i sjukdomsförekomst och
dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper. Föräldrarnas, speciellt mammans,
utbildning har betydelse för barnens matvanor. Matvanor påverkas i stor utsträckning
av kostnader, de med lägre inkomster tenderar att äta mer av energitäta, näringsfattiga
livsmedel och mindre av hälsosamma livsmedel som
t.ex. grönsaker och fisk165.
Barn och ungdomar behöver få i sig tillräckligt med näring för att kunna växa, hålla sig
friska samt orka prestera och koncentrera sig. Samtidigt är det viktigt att inte få i sig
mer energi än man förbrukar eftersom det på sikt leder till övervikt och fetma. Allsidig
kost på regelbundna tider samt tillräckligt med frukt och grönt är basen för
hälsosamma matvanor. De ungdomar som regelbundet äter frukost har oftare
Idrottspolitiskt program, Lunds kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2012-04-26
Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsrapport 2016, Lunds kommun
165 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa,
SOU 2017:47
163
164

85

hälsosammare levnadsvanor än de med oregelbundna frukostvanor. I årskurs nio och
på gymnasiet i Skåne är det bara drygt varannan flicka som äter frukost varje dag,
andelar har minskat sedan föregående undersökning år 2012. Konsumtionen av
sötsaker (godis/choklad) är störst bland flickor i de två äldsta årskurserna där drygt 20
procent av flickorna äter sötsaker nästan varje dag eller oftare, vilket kan jämföras med
cirka 17 procent bland pojkar i samma ålder. Pojkar dricker å andra sidan mer läsk och
andra sockrade drycker än flickor. I gymnasiets årskurs 2 dricker mer än var femte
pojke dessa drycker nästan varje dag eller oftare (23 procent), jämfört med 15 procent
bland jämnåriga flickor166.
Lunds unga har i genomsnitt ett bättre resultat än regionens ungdomar avseende
regelbundna måltidsvanor och de äter grönsaker flera gånger dagligen. Flickorna gör
det i större utsträckning än pojkarna. Pojkarna har marginellt bättre regelbundna
matvanor än regionens medan flickorna har 3,3 procent bättre resultat än regionens
flickor.
Skolan har en viktig roll när det gäller främjande av goda matvanor. Skolverket lyfter
till exempel upp fördelarna med schemalagda luncher. Stressen kring måltiden
minskar när den inte är kopplad till en rast. Skollunchen är betydelsefull för elevernas
möjligheter att ta till sig undervisningen och skolledningen har ett ansvar för att skapa
hälsosamma attityder kring måltiden167.
Övervikt och fetma
Fetma påverkar hälsan negativt och medför ofta sämre livskvalitet. Barn med fetma
har ökad risk att utveckla insulinresistens, leverpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och
ortopediska problem. Eftersom fetma är svårbehandlad när den väl uppkommit är det
viktigt med förebyggande insatser. Barn med fetma utsätts också oftare för mobbning
jämfört med normalviktiga barn168.
De senaste decennierna har övervikt och fetma ökat så mycket bland barn och vuxna
runtom i världen att man talat om en global fetma-epidemi. Ungefär hälften av
Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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Sveriges befolkning uppskattas i dag lida av övervikt eller fetma.
Folkhälsomyndighetens årliga enkät visar att andelen personer i Sverige med fetma
har ökat något under de senaste tio åren och var cirka 15 procent bland både kvinnor
och män 2016. Ökningen har skett i de äldre åldersskikten. Bland låginkomsttagare är
fetma nästan dubbelt så vanligt som bland höginkomsttagare (19 respektive 10
procent)169.
I Lund är 11,3 procent av flickorna och 11,8 procent av pojkarna i årskurs 2 på
gymnasiet överviktiga och 2 procent lider av fetma. Det är en ökning av andelen med
både övervikt och fetma för båda könen mellan undersökningsåren 2012 och 2016.
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Figur 30. Övervikt och fetma i Lund och Skåne. Källa: Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga i
Skåne 2016.

Lunds ungdomar har ett bättre resultat när det gäller övervikt och fetma än regionens
ungdomar.

Ett gott exempel från Lund
För att öka tryggheten och säkerheten på Lunds serveringsställen startade Lunds
kommun år 2013 ett samarbete mellan kommunen, krögare, nationer, kårer,
studenthälsan, räddningstjänsten och polisen. Projektet kallas Trygg krog och syftar
till att öka kunskapen om alkohol, narkotika och sexuella övergrepp för att öka
säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i
Lund. Det förebyggande arbetet utgår från att en trygg krogmiljö sparar
samhällsresurser och bidrar till att stärka Lunds varumärke.
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Trygg krog anordnar kontinuerliga möten där bland annat statistik kring våld i
offentlig miljö, risker med överservering och kommunens och räddningstjänstens
tillsynsarbete diskuteras. Det är totalt 19 serveringsställen med i Trygg krog. Bland
annat Tegners Matsalar, Restaurang Stortorget, café Ariman och de flesta av Lunds
universitets studentnationer. Antalet serveringsställen som vill vara med i Trygg krog
ökar hela tiden och utvärderingarna visar att krögare och anställda på nationerna
uppskattar att få kunskap om bland annat ansvarsfull servering, trygghetsarbetet i
Lunds kommun, ANDT och tillsynsarbetet. Även relationerna mellan
krögarna/anställda på nationerna och anställda inom polisen, räddningstjänsten och
kommunen har blivit bättre.
Analys
Levnadsvanorna är ett av förslagen till prioriterat område i det fortsatta arbetet för
folkhälsa och social hållbarhet i Lund för att det är ett område där Lund avviker
negativt jämfört med Skåne gällande alkohol, tobak, narkotika och stillasittande. Bland
flickorna är det 26,8 procent och bland pojkarna är det 25,1 procent som röker i åk 2
bland Lunds gymnasieelever. 84,1 procent av flickorna och 79,3 procent av pojkarna
har druckit alkohol det senaste året. I både Skåne och Lund är trenden sedan 2012 att
färre elever röker och dricker alkohol. När det gäller narkotika har 23,9 procent av
killarna använt narkotika det senaste året och 51,5 procent har haft möjlighet att
prova. I Lunds kommun är det endast 27,8 procent av flickorna och 38,1 procent av
pojkarna som når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag. Även
det resultatet är sämre än snittet för Skåne.
Det finns möjlighet för Lunds kommun att använda nationella initiativ och
utredningar som hävstång i det lokala arbetet med levnadsvanorna. En motor och
inspirationskälla till minskat tobaksbruk skulle kunna vara att (precis som 174
nationella organisationer varav ett 40-tal kommuner) ställa sig bakom Ett rökfritt
Sverige 2025 eller att införa de förslag på begränsat tobaksbruk som
Tobaksutredningen föreslår. När det gäller fysisk aktivitet och matvanor kan
Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets kunskapsunderlag bidra till
evidensbaserade metoder. Att införa daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan är något
som forskningen visat har positiva effekter på bland annat psykisk ohälsa som är en
stor utmaning för Lunds kommun.
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Kommissionen för jämlik hälsa menar att kommunen behöver begränsa
tillgängligheten till hälsoskadliga produkter genom bland annat regler kring var och
när man får bruka alkohol och tobak. I Lund är alkoholbruk på allmän plats inte
reglerat i kommunens ordningsstadgar. Polisen kan däremot ingripa om en person
som är under 20 år dricker på allmän plats eller om någon person uppträder störande.
Lund är en av få kommuner som inte har reglerat alkoholbruk på allmän plats.
En utmaning för Lund är den höga andelen unga kvinnor och män som använder
narkotika. Detta sammanfaller med att Polisens narkotikaförebyggande arbete inte är
så aktivt just nu. En av anledningarna är att polisen har fått prioritera om sina
resurser. Det innebär att polisens gatulangningsgrupp inte är aktiv och att polisen inte
är med i det förebyggande arbetet riktat till gymnasieskolorna som omfattar både
samtal med elever och föräldrar.
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Kontroll, inflytande och delaktighet
Under den första rubriken i detta kapitel sammanfattas Kommissionens text om
målområdet. I detta kapitel presenteras framför allt Lunds arbete med inflytande och
delaktighet snarare än statistik och resultat. Kapitlet avslutas med en beskrivning av
arbetet med ungdomsdelaktighet som ett gott exempel på ett arbete med social
hållbarhet och jämlik hälsa i kommunen. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället är
centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. Forskning visar att det finns tydliga
kopplingar mellan dessa faktorer och individers och gruppers hälsoutveckling. Låg
tilltro till sig själv och till sin omgivning påverkar kroppen indirekt genom att
uppgivenhet och mer ogynnsamma levnadsvanor och direkt genom ökad risk för
stroke och hjärtinfarkt170. Sannolikheten är större bland personer med lägre
socioekonomisk position att uppleva mindre gemenskap med andra samt sämre
kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i
stort171. Delaktighet och deltagande kan mätas på flera sätt bland annat genom social
gemenskap, valdeltagande till riksdagen och engagemang i det civila samhället.
Kommissionen för jämlik hälsa gör bedömningen att insatser inom området bör
fokusera på att:


Främja ett mer jämlikt deltagande i demokratin,



Främja ett mer jämlikt deltagande i civilsamhället,



Stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och
annan kränkande behandling samt främja frihet från hot och våld,



Främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,



Individer och grupper som i lägre utsträckning än andra har möjlighet till
kontroll, inflytande och delaktighet bör vara särskilt prioriterade målgrupper.

170
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Kontroll, inflytande och delaktighet i Lund
Delaktighet och deltagande
I 2014 års Demokratiutredning konstateras att demokratin i Sverige är djupt
förankrad, men att det politiska inflytandet inte är jämnt fördelat. Klyftan mellan de
som deltar och de som inte deltar har vidgats. År 2014 skilde exempelvis
valdeltagandet i riksdagsvalet mellan hög- och lågutbildade cirka 15 procent.
Valdeltagandet är också lägre bland ensamstående, låginkomsttagare, arbetare,
arbetslösa samt unga och utrikes födda. De som aktivt deltar i politiska partier är i
huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer172.
Lund har ett relativt högt valdeltagande till kommunfullmäktige med 85 procent i det
senaste valet 2014 jämfört med valdeltagandet i Skåne län som låg på 81 procent. Det
är en ökning med drygt en halv procent jämfört med föregående val 2010. Det finns
dock skillnader i valdeltagandet mellan de olika valdistrikten i Lund. Det skiljer 34,7
procent mellan valdistriktet med högst valdeltagande (Vallkärra) 91,6 procent, och
valdistriktet med lägst valdeltagande (Norra Fäladen Kämnärsrätten SÖ) 56,9
procent. Av de fyra valdistrikt som har lägst valdeltagande ligger två på Norra Fäladen,
ett på Linero och ett på Väster.
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Figur 32. Valdeltagande Lunds kommun, kommunal val 2014, valdistrikt 2014.

Medborgarundersökning i Lund
Kommunfullmäktige i Lund följer lundabornas möjlighet till delaktighet genom ett
index baserat på 18 frågor kring tillgänglighet för medborgarinformation. Frågorna
som ställs består bland annat av möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna
nämndsmöten, tillgänglighet till förtroendevalda på webben samt forum för
medborgardialog. Lunds värde för 2015, 2016 och 2017 är 72 procent vilket är bättre
än gruppen större städer. Lunds resultat kan förklaras med att medborgardialogerna
blivit bättre.
Medborgardialog i Lund
I Lunds kommuns strategi för medborgardialog står det att Genom medborgardialog

förnyas och vitaliseras den representativa och lokala demokratin. Medborgardialog
innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner söker upp medborgarna för att få reda
på vad de tycker, tänker och har för värderingar i olika frågor173. I regeringens
Demokratiutredning lyfts vikten av att det blir tydligt för medborgarna vilka
möjligheter till påverkan som dialogerna ger.
Ett exempel på medborgardialog är den som pågår i Genarp under namnet Fokus
Genarp. Dialogerna pågår under 2016-2018 och syftar till att Genarp ska vara en
attraktiv boendeort som kan erbjuda mångsidig service, handel och ett varierat utbud
av olika aktiviteter. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen och flera
arbetsgrupper har bildats som kommer att jobba med aktuella frågor för Genarp174.
Deltagande i och samverkan med civilsamhället
Att vara del i ett socialt sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och
bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan. Långvarig ofrivillig ensamhet
däremot är bland vuxna en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning, och en
större riskfaktor än fetma och fysisk inaktivitet. Att uppleva gemenskap kan ses som
en huvudsaklig anledning till att människor söker sig till det civila samhället.

173 Lunds
174
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Deltagande i civilsamhällesorganisationer är vanligare bland välutbildade och
socioekonomiskt resursstarka personer 175.
Under år 2018 kommer ett förslag till en överenskommelse mellan Lunds kommun
och idéburen sektor i Lund att arbetas fram. Syftet med överenskommelsen är att
stärka samverkan, bidra till att öka föreningars och enskilda lundabors engagemang
samt stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som
opinionsbildare176.
Ungdomspolitiskt program i Lund
Lunds kommun har en stark tradition av att arbeta med ungdomsinflytande och har
vid flera tillfällen utsetts till årets ungdomskommun. I Lunds kommun utgår arbetet
med ungdomsfrågor från det nationella målet för ungdomspolitiken i Sverige Att alla

ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen. Den långsiktiga strategiska inriktningen för
arbetet anges i ett ungdomspolitiskt program. Ansvaret för det ungdomspolitiska
arbetet i kommunen delas av alla nämnder och bolag och samordnas av kultur- och
fritidsnämnden. Lunds kommun har valt att även inkludera 12-åringar i
ungdomspolitiken.
Under de kommande åren ska tre områden särskilt utvecklas i Lunds kommun. För det

första måste Lunds kommun utveckla arbetet med att ge alla ungdomar lika
möjligheter att utvecklas och uttrycka sig oavsett bakgrund eller förutsättningar.
Ungdomar med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga HBTQpersoner och ungdomar med funktionsvarianter ska prioriteras. För det andra behöver
arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande i Lunds kommun stärkas. För det

tredje behöver kunskapen öka, både hos kommunala verksamheter och hos ungdomar
själva om vilka faktorer som särskilt främjar hälsan både på strukturell och individuell
nivå.
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Diskriminering
Resurser i form av kontroll, inflytande och delaktighet samt handlingsutrymme kan
begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer av kränkningar av individer och
grupper. Insatser krävs därmed både för att främja kontroll, inflytande och delaktighet
och för att motverka faktorer som inverkar negativt på människors möjligheter att
påverka sina egna liv och samhället i stort177.
En viktig aspekt som påverkar individens kontroll och inflytande är självupplevd
diskriminering. Den nationella folkhälsorapporten Hälsa på lika villkor visar att nära
35 procent av unga med funktionsnedsättning upplever att de blivit diskriminerade på
grund av sitt funktionshinder någon gång jämfört med 17 procent bland övriga. Var
tredje kvinna mellan 16–29 år har upplevt diskriminering på grund av kön under de
senaste tre månaderna (vid mättillfället). Nio procent av de som ansåg sig ha upplevt
diskriminering gjorde det på grund av sin etnicitet. Fler män än kvinnor har upplevt
diskriminering på grund av etnicitet178.
Alla förskolor och skolor är enligt skollagen och diskrimineringslagen skyldiga att se
till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av
barn och elever179.
I november 2016 granskade revisionen båda barn- och skolnämnderna i Lunds
kommun avseende rutiner och arbete med likabehandling, diskriminering och
kränkande behandling. Granskningsresultatet visar att det finns stora skillnader
mellan skolnämndernas rutiner och arbete.
Sverige har anslutit sig till och skrivit under flertalet av FNs konventioner om
mänskliga rättigheter (MR). I de mänskliga rättigheterna ingår till exempel rätten att
inte bli diskriminerad, yttrandefriheten, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och
religionsfriheten, urfolkens rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa.
Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen att Lund ska bli en MR-stad. Det innebär i
korta drag att kommunen tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna i varje beslut som
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rör medborgarna och att människor ges möjlighet att delta i de beslut som påverkar
dem180.
Social oro
Social oro med våld och destruktiva handlingar bottnar ofta i bristande känsla av
delaktighet, med känslor av utanförskap, diskriminering, frustration och maktlöshet181.
Den sociala oron är idag synlig bland annat genom stenkastning mot polis,
räddningstjänst och ambulans i samband med räddningsinsatser på flera orter i landet.
Incidenterna har förekommit i samband med ungdomsbråk, vandalisering och anlagda
bränder (främst bilbränder) i förorter till Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.
Liknande händelser har också uppstått i mindre städer. Med sociala medier kan oron
uppstå och spridas mycket snabbt. En internationell händelse kan skapa oro lokalt och
en lokal händelse kan få internationell spridning182.
Våld i nära relation
Andelen utsatta som någon gång i sitt liv blivit utsatt för fysiskt våld uppgår till 15
procent för kvinnor och 8 procent för män. Minst 150 000 barn bor i hushåll där det
förekommer våld, knappt hälften av dem upplever återkommande våld i hemmet.
Mörkertalen bedöms även vara stora eftersom våldsbrotten i nära relation sällan
polisanmäls183. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad
risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, på kort och på lång sikt. Exempelvis
är riskbruk av alkohol dubbelt så vanligt bland kvinnor och män som har varit utsatta
för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld jämfört med dem som inte varit utsatta. Även
risken för självskadebeteende och symtom på posttraumatisk stress ökar markant.
Barns utsatthet är påtaglig.
På kriscentrum i Lund samordnas arbetet med våld i nära relation. Kriscentrum är en
öppen mottagning som erbjuder bland annat samtal till vuxna kvinnor och män som är
utsatta för våld i nära relation eller utövar våld samt barn som bevittnar eller upplever
våld i nära relation. Det krävs ingen remiss för att komma till Kriscentrum, det är
Struktur för Lunds arbete med mänskliga rättigheter, UTKAST
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kostnadsfritt och inga journaler skrivs. Tack vare detta är tröskeln att söka hjälp lägre
och kvinnor, män och barn som lever med våld kan söka sig dit innan problematiken
gått så långt184.
Det systematiska arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
berör alla förvaltningar och utgår från styrdokument Strategi mot våld i nära

relationer. Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om mänskliga
rättigheter, barnkonventionen och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra. Särskilt utsatta grupper som personer med
funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, äldre personer, HBTQpersoner och personer med bristande kunskap i svenska prioriteras.
Kriminalstatistik från BRÅ visar att antalet barnmisshandelfall där offret är bekant
med förövaren har ökat i Lund mellan åren 2014 och 2016.
2014
Barnmisshandel 0-

2015
162

2016
169

201

17 år (bekant med
offret), antal
Figur 33. Barnmisshandel 0-17 år av (bekant med offret), antal, Källa: kriminalstatistik för Lund (BRÅ)

Diagrammet nedan visar att antalet anmälda brott i nära relation minskar i Lund.
Samtidigt ökar antalet sökande till mottagningen på Kriscentrum kraftigt. År 2016
startade 79 barn och 184 vuxna från Lunds kommun en kontakt med Kriscentrum. Av
de vuxna var ca 76 procent kvinnor.
2014
Totalt antal brott i

2015
402

2016
397

341

nära relation
Figur 34. Totalt antal brott i nära relation i Lund åren 2014-2016. Källa: Kriminalstatistik för Lund
(BRÅ)
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Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller
bevittnat våld (i nära relationer) eller sexuella övergrepp (oberoende av relation till
förövaren). Barnahus möter även barn som utsatt ett annat barn för sexuella
handlingar. Syftet med verksamheten är att i en trygg miljö låta barn som blivit utsatta
för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen och slippa slussas runt mellan
olika myndigheter. När en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till
socialtjänsten eller polisen samlas barnahusteamet; socialtjänsten, barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera
hur arbetet ska gå vidare med ärendet.

Ett gott exempel från Lunds kommun
Lund uppmärksammas nationellt för det arbete som bedrivs kring
ungdomsdelaktighet och har flera gånger tagit emot priset som Sveriges
ungdomskommun. De mest uppmärksammade delarna av ungdomspolitiken är
ungdomstingen, inflytandecaféerna, elevrådsdagarna samt bidragsformen stöd till
ungas egen organisering.
Ungdomstingen genomförs två gånger per termin och är ett forum där unga mellan 12
och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för
unga i Lund. Ungdomstinget planeras och genomförs av unga själva. Dagen innehåller
föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa unga från skolor i hela Lund och
föreningar som jobbar både i Lund och i hela Sverige. Forumet är öppet för alla unga i
Lunds kommun och sker på skoltid. Målet är att unga ska få mer inflytande i
kommunen, i alla frågor som rör ungdomar185. I Lund finns även så kallade
Inflytandecaféer som vänder sig till ungdomar som går i särskola. Inflytandecaféerna
kom till för att öka antalet representanter från särskolan på Ungdomstinget.
Inflytandecaféerna genomförs alltid ett par dagar innan och har samma tema som
Ungdomstingen. På caféerna används metoden grafisk facilitering som innebär att
ungdomarnas åsikter ritas upp på en jättestor illustration186. Den tredje delen av
Lunds framgångsrika arbete med delaktighet är elevrådsdagarna. Till elevrådsdagarna
bjuds ca 100 unga rådsaktiva från Lunds alla skolor in. De deltar i workshops och
föreläsningar som har fokus på skolan eller annat aktuellt för elevdemokratin. Även
politiker och tjänstepersoner som jobbar med skolfrågor bjuds in för dialog. Tack vare
185
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ett aktivt arbete tillsammans med ungdomarna finns en god inblick i vilka frågor som
är viktiga för ungdomar i Lund. Bland annat är psykisk hälsa, trygghet, skolan, rasism
och HBTQ viktiga frågor. Den sista delen av ungdomsinflytande är det stöd som unga
kan söka till egen organisering inom kultur, idrott och samhällsengagemang. Det som
är speciellt är att alla fritidsledare på mötesplatserna i Lund är utbildade att stötta
unga i att starta en förening och hur man gör för att söka bidragen. Det har lett till att
Lund har flera nystartade föreningar och en stor ökning av aktiviteter som skapas av
unga för andra unga187.

Analys
En nationell utmaning som även lyfts i det ungdomspolitiska programmet i Lund är
att valdeltagandet, tilltron till demokratin och upplevelsen av att kunna påverka
politiska beslut är lägre för personer med låg socioekonomi jämfört med de med hög
socioekonomi. Den nationella Demokratiutredningen beskriver det ojämlika
inflytandet och deltagandet som ett hot mot demokratin. I Lund skiljer det 34,7
procent mellan det valdistrikt med högst respektive lägst valdeltagande. Det saknas
dock kunskap om och en analys av vilka lundabor som inte deltar aktivt i demokratin,
något som skulle kunna ligga till grund för prioriteringar av åtgärder.
Demokratiutredningen föreslår bland annat att organisationer i det civila samhället
ges förutsättningar att engagera grupper som annars inte deltar.
Ungdomsdelaktigheten skulle kunna utvecklas genom en central överenskommelse
som syftar till att öka politikernas deltagande och rektorernas möjliggörande för fler
elever att delta i demokratiaktiviteter för ungdomar. En högre delaktighet i de
inflytandeforum som anordnas i kommunen hade kunnat bidra till ett mer jämlikt
deltagande och inflytande. Eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i
lokala och nationella val, behövs kommunens arbete som en särskild väg in i den lokala
demokratin för unga.
En annan utmaning i demokratiarbetet i Lund är hur de synpunkter som samlas in
genom medborgardialoger och ungdomsaktiviteter ska leda till inflytande i en fråga.
Inom ungdomsdemokratiarbetet skrivs minnesanteckningar från ungdomstingen och
187
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inflytandecaféerna ut av ungdomarna och lämnas ut till politikerna innan
kommunfullmäktiges sammanträden. Syftet är att politikerna ska få kunskap om vilka
frågor som ungdomarna tycker är viktiga.
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Nyanlända i Lunds kommun
Kommunens mottagande av nyanlända handlar om att erbjuda boende och ge
möjlighet att etablera sig i det svenska samhället genom studier, arbete och
fritidsaktiviteter. Det mesta sker i den ordinarie verksamheten eller i föreningslivet.
Det finns även ett stort engagemang hos lundaborna att delta i mottagandet av
nyanlända. I Dalby finns exempelvis en grupp frivilliga bybor som arbetar för att de
nyinflyttade ska känna sig välkomna och för att underlätta för dem att bli en del av det
svenska samhället. För att få fler nyanlända i praktik eller arbete i kommunens
verksamheter deltar Lunds kommun i ett FINSAM-projekt tillsammans med
Arbetsförmedlingen. Bland annat har barn- och skolförvaltningen, vård- och
omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen anställt personer på s.k. Extratjänster
under 2017.
Bosättningslagen som trädde i kraft i mars 2016 innebär att alla kommuner i Sverige
är skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd och erbjuda dem en
bostad och en inledande samhällsintroduktion. Den nya lagen avser att ge en mer
rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. I tabellen
nedan visas antalet nyanlända i Lund fördelat på anvisade från Migrationsverket,
ensamkommande barn och övriga till Lunds kommun. Under de ”övriga” är det
framför allt vuxna som själva valt att bosätta sig i Lund och ensamkommande barn och
unga som under året fått uppehållstillstånd.

Figur 31. Antal mottagna flyktingar i Lunds kommun 2012-2018.

100

Generellt om hälsa
Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablering. Flertalet vetenskapliga
studier visa att nyanlända flyktingar har ett generellt sett en sämre fysisk som psykisk
hälsa än infödda svenskar. Det beror främst på att många av de asylsökande kvinnorna
och männen som kommer till Sverige har svåra upplevelser bakom sig som trauma och
separation188. Enligt Socialstyrelsen mår uppskattningsvis 20-30 procent psykiskt
dåligt. Även bland nyanlända barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa
vanligt189. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga
asylsökande och nyanlända barns psykiska hälsa i samband med undersökningen om
skolbarns hälsovanor. Uppdraget ska slutredovisas i januari 2019190. Det är framför
allt landstingen som ansvarar för hälso- och sjukvården. Kommunen ansvarar bland
annat för elevhälsan och på kommunens boenden finns information om och särskilda
satsningar på utvalda delar inom hälso- och sjukvården som till exempel på sexuell
hälsa.
Resultatet i LUNK 2017 bekräftar tidigare forskning och visar att
språkintroduktionseleverna (SPRI-eleverna) mår sämre än elever i Gy åk 2.
Fritextsvaren vittnar om att oro och ovisshet över sin egen eller sin familjs situation
påverkar hela tillvaron, både i skolan och hemma. För att hjälpa eleverna undervisar
skolsköterskorna nyanlända elever i sitt eget mående för att de ska förstå och kunna
hantera sina reaktioner. Den förebyggande insatsen kallas Hälsoskola för nyanlända.
För att hjälpa de elever som har behov av särskilda psykologiska insatser har ett
samarbete på utbildningsförvaltningen mellan enheten för medicinskt ledningsansvar
och psykiatrins första linje inletts. Alla som arbetar med nyanlända har erbjudits
utbildning om Traumamedveten omsorg191. Många elever på SPRI-programmet som
röker. På Polhemskolan finns därför tillgång till informationsmaterial om
rökavvänjning på flera olika språk genom projektet Tobacco EndGame – find your
reason för nyanlända (läs mer under rubriken Levnadsvanor och tobak)192.
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Boende
I Lunds kommun är det på grund av brist på bostäder en utmaning att hitta
bostadslösningar till de nyanlända. För att klara uppgiften arbetar kommunen med
flera olika lösningar. Bland annat kommer tillfälliga bostäder i form av modulbostäder
för de familjer som kommer genom så kallad anvisning från Migrationsverket att
byggas på Väster och Linero i Lund, Veberöd och Dalby193. Totalt blir det 96
lägenheter för ca 300 personer. Det finns en medvetenhet kring att det ur en
integrationssynpunkt inte är den mest optimala lösningen att bosätta många
nyanlända på samma ställe. För att motverka segregation ska ett socialt koncept
prövas på Linero, ett pilotprojekt som kallas för Livskonceptet. Projektet har ett
tydligt barnperspektiv och är ett samarbete mellan Lunds kommun, LKF, Rädda
Barnen, MKB Fastigheter AB, IKEA Retail Sverige och Archifunture (designbyrå).
Modulerna kommer att inredas med möbler och produkter som ska skapa en positiv
inomhusmiljö för barnens utveckling och utomhusmiljön ska uppmuntra barnen till
fritid, lek och rekreation och vara så attraktiv att den besöks av barn från närområdet.
En trygghetssamordnare är anställd för att hjälpa till med att skapa olika möten mellan
de boende och föreningar och grannar, med flera. Projektet ska utvärderas av Malmö
högskola i syfte att utarbeta en metod för mottagande som kan spridas till andra
kommuner 194.

Fortsatta prioriteringar
Forskningen visar att ensamkommande barns etablering generellt fungerar bra. Enligt
anställda på socialförvaltningen kan det framför allt förklaras med att
ensamkommande flickor och pojkar får påbörja sin etablering direkt när de kommer
till Sverige genom att de placeras i en kommun, får en boendeplacering och kan
påbörja skolarbete. En riskgrupp inom de nyanlända är barnen som kommer med sina
föräldrar. De får vänta på uppehållstillstånd i Migrationsverkets anläggningsboenden
och har där begränsade möjligheter att få sina behov tillgodosedda. En viktig insats för
de barn som är nyanlända i Lund är att de får ingå i ordinarie verksamheter inom
bland annat skolan, fritiden, kulturen och arbetslivet, istället för att hitta särlösningar
till denna grupp. Ett bra exempel är de gratisaktiviteter som erbjuds genom Lov i
Lund. Barnen i denna grupp riskerar att växa upp i hushåll med låg inkomst/bidrag
193
194

Dragning av Sara van Lunteren (Lundafastigheter) på Barnrättskommittén 171215
www.lund.se, 180109
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som kan nås av familjecentralen med riktade insatser och bli en del av det prioriterade
området barn i ekonomisk utsatthet.

Studenters hälsa
Lunds universitet är Sveriges mest attraktiva studieort och i Lund finns 42 000
studenter195. Lund har ovanligt många studenter som kommer direkt från gymnasiet
och många flyttar hemifrån för första gången. De har därför andra förutsättningar än
övriga ungdomar i Lund.
Under universitetsperioden präglas livet av ytterligare ansvar och press att lyckas
vilket ökar risken för psykisk ohälsa, depression och alkoholmissbruk196. CSN (centrala
studiestödsnämnden) genomför vart annat år en undersökning av studerandes
ekonomiska och sociala situation på regeringens uppdrag. Rapporten visar att
studerandegruppen som helhet är en mycket heterogen grupp där livssituationen
skiljer sig kraftigt åt beroende på till exempel ålder, kön och ekonomisk situation.
Äldre studerande har exempelvis oftare barn, studerar på lägre utbildningsnivåer och
utan studiemedel. Samtidigt som äldre studerande upplever att studiesituationen och
den ekonomiska situationen har blivit sämre, upplever de inte att de mår sämre än
yngre. Yngre studerande har en mer positiv syn på studiesituationen och den
ekonomiska situationen men upplever oftare än äldre studerande olika typer av
hälsobesvär. Att ofta känna sig stressad är mycket vanligt bland yngre studerande.
Undersökningen visar att trots att många studenter upplever sin allmänna hälsa som
bra upplever 90 procent olika former av hälsobesvär. De vanligaste hälsobesvären är
stress (74 procent) och att ofta känna sig trött och hängig (63 procent). Upplevelsen
av stress är högre hos studenter på eftergymnasial nivå där 75 procent anger att de
ofta är stressade jämfört med 57 procent på grundskolenivå. De som upplever den
ekonomiska situationen som god är mindre stressade och känner sig mindre trötta och
hängiga än de som upplever den ekonomiska situationen som dålig197.

www.lu.se, om universitetet, hämtat 180206
Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million
young and middle-aged individuals in Sweden, 1993–2011, Takami Lageborn, Ljung mfl.
197 Studerandes sociala och ekonomiska situation 2015, www.csn.se, hämtat 180206
195

196
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Studenthälsan på Lunds universitet
Studenter som behöver få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna
kan vända sig till studenthälsan. Studenthälsans arbete är både behandlande och
förebyggande. Vanliga anledningar till att studenter söker sig till studenthälsan är till
exempel stress, prestationsångest, oro, alkoholproblem eller sömnsvårigheter. Utöver
individuella samtal erbjuds bland annat föreläsningar och gruppsamtal. Under 2017
erbjöds till exempel föreläsningar om mindfulness och ätstörningar samt kurser om att
organisera studierna och stress/levnadsvanor.
Under 2017/18 pågår en förbättring av arbetet med att möta studenter som upplever
problem med alkohol- och/eller cannabisbruk genom ett nätverk med nationerna. På
sikt kommer studenthälsan även kunna drogtesta studenter som söker hjälp med
studierna för att inför en utredning utesluta att droganvändning är orsaken till
problemen. Under 2018 kommer Lunds universitet att presentera en ny
studentbarometer. Syftet är att få kunskap om vilka behov studenterna har gällande
bland annat studenthälsan.

Det sociala livet
Den studiesociala verksamheten utanför studierna har ett stort utbud av aktiviteter
och utförs av studentnationer, -kårer och Akademiska Föreningen. Majoriteten av
nationernas aktiviteter utgörs av matservering och pubar, men kompletteras av bland
annat idrottsverksamhet, nationstidningar och bostäder. Nationerna i Lund är
beroende av intäkterna från alkoholförsäljningen och konkurrerar om studenterna
genom sina fester och aktiviteter. Nationerna får nationsstöd från Lunds universitet
för att anordna alkoholfria aktiviteter och nästa alla nationer ingår i projektet Trygg
krog (läs mer s 70).
En hög alkoholkonsumtion är en hälsorisk bland studenter. I en studie bland drygt 7
000 svenska studenter som bland annat IQ genomförde 2017 framkom att alkohol
betraktades som en självklar del av studentlivet. I studien framkom också att
berusningsdrickande var betydligt vanligare i de yngre åldersgrupperna jämfört med
de äldre. 37 procent av männen och 29 procent av kvinnorna uppfyllde kriteriet för
riskbruk av alkohol. Nästan var tredje hade dessutom presterat sämre i sina studier för
att de druckit alkohol dagen innan. Hög alkoholkonsumtion och berusningsdrickande
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ökar i sin tur risken för negativa konsekvenser såsom våld, olyckor, skador, sexuellt
risktagande och alkoholberoende198.

Internationella studenter
Lunds universitet har en tydlig internationell profil och varje år kommer fler än 2000
internationella utbytesstudenter till Lund från något av partneruniversiteten som
finns i mer än 70 länder199. Studentbarometern till de internationella studenterna
visar att kombinationen av höga levnads- och boendekostnader samt små möjligheter
till extrajobb vid sidan av studierna gör att den ekonomiska situationen är ansträngd
för många. Universitet har ett fadder- och mentorsprogram som de internationella
studenterna upplever är viktigt för att skapa sociala relationer. Det finns dock ett
behov av att sprida information om stöd- och serviceverksamheterna som
studenthälsan till de internationella studenterna200.

Boende
Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets
studentstäder för att garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under
hela studietiden. Rapporten visar att bostadsbristen i Lund innebär ett stort problem
inte minst för internationella studenter som ofta blir extra påverkade av
bostadsbristen. Det blir allt vanligare att internationella studenter tackar nej till
utbildning i Lund då de inte får någonstans att bo201.
Det finns tre stora studentbostadsförmedlare i Lund. I Lund finns det en tradition att
hyra ut sin bostad i andrahand eller ha en inneboende student.

Berusningsdrickande i studentlivet, 2017, IQ
www.lu.se, om universitetet, hämtat 180206
200 Resultatsammanställning International Student Barometer 2013
201 SFS Bostadsrapport 2017, Boendesituationen för landets studenter
198
199
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Barnets bästa
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så att
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Ärendet
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fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade
av kommunfullmäktige.
Ett mål bedöms uppnås vid årets slut:


Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Befolkningsutvecklingen är positiv och förväntas bli minst 1,2
procent eller 122 700 invånare vid årets slut. Under perioden har det
färdigställts 595 bostäder vilket är fler än motsvarande period 2017.
Lund fortsätter vara en attraktiv skolkommun där meritvärdena för
grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de
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högsta i landet.
Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:






Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn
och inflytande på kommunens verksamheter och beslut
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt
minska.
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra
företagsklimat.
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får
ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med
kommunens verksamheter.

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i
årsredovisningen. En gemensam kraftsamling och mycket arbete
pågår i kommunen för att målen ska nås.
Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut
kommer ha en god måluppfyllelse och således en god ekonomisk
hushållning.
Resultatmålet bedöms inte uppnås. Det prognostiserade ekonomiska
resultatet uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor
högre än budget. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ
budgetavvikelser. Barn- och skolnämnden påverkas av väsentliga
volymökningar och Socialnämndens har ett negativ avvikelse
avseende köpt vård och flyktingverksamheten. Underskotten inom
dessa verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vårdoch omsorgsnämnden.
Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska
uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår
till 43 procent. Nettoinvesteringsvolymen inklusive nettoutgifter för
exploateringsverksamheten förväntas bli 873 miljoner kronor.
I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera
delmål som bedöms som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några
delmål som specifikt behöver mer insatser är ekologisk odlad
jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt,
miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen
skolor med grön flagg samt utsläpp av mikroplaster.
Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortsatt en stor
utmaning. Strategiskt arbete med en ny arbetsgivarpolicy och
arbetsmiljöpolicy samt handlingsplanen för kompetensförsörjning är
redskap för att hantera utmaningen.
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Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,3 procentenheter 2018 i
jämförelse med motsvarande period 2017. Ökningen var störst bland
män, som ökade med 0,5 procentenheter. Ökningen återfinns inom
korttidssjukfrånvaron, medan långtidssjukfrånvaron har minskat.
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Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun och dess bolag
per 2018-08-31. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse,
verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag
med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. För fyra av
kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.
Ett mål bedöms uppnås vid årets slut:


Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Befolkningsutvecklingen är positiv och förväntas bli minst 1,2 procent eller 122 700
invånare vid årets slut. Under perioden har det färdigställts 595 bostäder vilket är fler
än motsvarande period 2017. Lund fortsätter vara en attraktiv skolkommun där
meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de
högsta i landet.
Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:






Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på
kommunens verksamheter och beslut
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande
och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i årsredovisningen. En
gemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås.
Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en god
måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.
Resultatmålet bedöms inte uppnås. Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår
till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget. Nämnderna
redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelser. Barn- och skolnämnden påverkas
av väsentliga volymökningar och Socialnämndens har ett negativ avvikelse avseende
köpt vård och flyktingverksamheten. Underskotten inom dessa verksamheter vägs till
viss del upp av överskott inom vård- och omsorgsnämnden.
Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras.
Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 43 procent. Nettoinvesteringsvolymen
inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten förväntas bli 873 miljoner
kronor.
I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms
som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några delmål som specifikt behöver mer insatser
är ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt,
miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg
samt utsläpp av mikroplaster.
Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. Strategiskt arbete
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med en ny arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy samt handlingsplanen för
kompetensförsörjning är redskap för att hantera utmaningen.
Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,3 procentenheter 2018 i jämförelse med
motsvarande period 2017. Ökningen var störst bland män, som ökade med 0,5
procentenheter. Ökningen återfinns inom korttidssjukfrånvaron, medan
långtidssjukfrånvaron har minskat.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Utvecklad medborgarkontakt och ökad service till medborgarna
Sommarlund och Vinterlund har erbjudit många aktiviteter för såväl lundabor som
tillresta. Fyra av tio vuxna lundabor och en av tre unga har tagit del av aktiviteterna.
Under sommarlovet har det erbjudits cirka 250 gratisaktiviteter för cirka 15 000 barn
och unga under rubriken Lov i Lund.
Lunds kommun har infört en visselblåsarfunktion där anställda eller förtroendevalda
kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter till en extern mottagare.
Biljettbyrån och Lund Touristcenter har fått nya lokaler i Lund C för ökad tillgänglighet
och service.
En överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn har tagits fram i
samverkan med föreningslivet med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring
lokala välfärdsfrågor.
Demensvården kvalitetssäkras genom ett gemensamt koncept där samtliga enheter
inom särskilt boende för äldre diplomeras. Demensförbundets Nollvision för tvångs- och
begränsningsåtgärder verkar som målbild. Fram till i juni har 49 avdelningar
diplomerats.
Avveckling av Ärtan, särskilt boende, genomfördes i mars.
Fortsatt byggnation för framtiden
Det har under perioden färdigställts 595 nya bostäder och 1 138 har påbörjats. Arbetet
med den nya översiktsplanen pågår. Under våren var planen på utställning och i augusti
godkände byggnadsnämnden Översiktsplan för Lund för vidare antagande i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Första rälsen till Spårvägen har lagts ut och bygget är i full gång. Merparten av
ledningsarbetena är klara och räler läggs ut längs hela sträckan. Bytet av motorvägsbro
över Sölvegatan krävde omfattande insatser för att klara trafikomläggningen när E22
stängdes av. Under hösten kommer färdigställande ske på flera delsträckor.
Tidigare har Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen för Science
Village med anledning av att ESS är en unik anläggning där kunskaperna var otillräckliga
avseende risk- och säkerhetsfrågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om
beredskapskategori för ESS och underlaget visar att man kan bygga Science Village som
planerat. Därför har regeringen gett klartecken till detaljplanen.
Fyra nya byggprojekt för bostäder på Södra Brunnshög pågår och mitt på
Brunnshögstorget planerar Serneke att bygga Lunds högsta hus som blir 35-våningar
och över hundra meter högt. Det kommer i huvudsak att inrymma bostäder, men även
service och handel.
En idétävling för observatoriet har hållits och tre vinnare har utsetts, Astronomiskt
museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Förslagen ska nu utredas
vidare.
Utmärkelser och nomineringar
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Lund har utsetts som tvåa i cykelfrämjandets kommunvelometer. Vinnare 2018 var
Uppsala.
Lund är utnämnt till värd för SR/SVT:s välgörenhetsgala Musikhjälpen i december 2018.
Lund är bästa stad i Europa på uppkoppling enligt rapport från Financial Times.
För tredje året i rad har Trivector utsett Lund till bästa kommunen på hållbara
transporter i SHIFTs kommunrakning.
Fortsatt satsning på framtiden
Lund har tagit viktiga steg mot att bildandet av Rymdnod Syd, i samverkan med Svenska
rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency.
Kommunfullmäktige har utnämnt Lunds kommun till MR-stad (mänskliga rättigheter).
En ny kommundirektör, Christoffer Nilsson, har rekryterats och han börjar den 15
oktober 2018.
Lunds kommun har slagit ihop två förvaltningar till en barn- och skolförvaltning.
Hedda Anderssongymnasiet, Lunds kommuns femte gymnasieskola, är invigd.
Miljöarbete för att främja framtiden
Lunds kommun beslutar om att införa ett klimatpolitiskt råd med uppgift att utvärdera
hur kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av
kommunfullmäktige.
Lunds kommun blir en kranmärkt organisation vilket innebär att vi serverar kranvatten
och inte flaskvatten i alla verksamheter.
Den historisk varma och torra sommaren har drabbade flera av kommunens
verksamheter. Den har medfört förändringar i driften och har inneburit stor effekt på
djur och natur. Både nyplanterade träd och vissa större och äldre träd i utsatta miljöer
har tagit stor skada.
Kaninlandet i Torna-Hällestad blir naturreservat.

God ekonomisk hushållning
Lunds vision och förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort
och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
Förhållningssätt:
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Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Visionens införande
Kommunens vision ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. För att
visionen ska nå ut till alla anställda, och därmed få effekt, arbetar hela kommunen sedan
hösten 2017 med implementering i alla verksamheter. Ytterst är det cheferna som gör
det möjligt och alla medarbetare ska få möjlighet att bidra i processen. Alla chefer har
uppmanats att tala om vision och förhållningssätt med sina medarbetare och fem
verktyg är framtagna som stöd. En kulturmätning genomförs också i alla verksamheter
under 2018 för att skapa dialog kring vilken organisationskultur vi har idag och hur den
kan förbättras för att leva visionen. Visionen och förhållningssätten behöver också ta
plats i styrdokument och processer. Flera styrdokument såsom
kommunikationsplattform, arbetsmiljöpolicy och servicepolicy får därför en tydligare
koppling till vision och förhållningssätt.

Målstyrning
Lunds kommun har en horisontell målstyrning som innebär att varje nivå i
organisationen formulerar sina mål med visionen, fokusområdena och det egna
basuppdraget som utgångspunkt.
I delårsrapporten redovisas en bedömning av helårsutfallet för kommunfullmäktiges
mål med utgångspunkt från indikatorer och verksamhet som bidrar till målen.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige
mål
Invånarna i Lunds
kommun ska ha goda
möjligheter till insyn
och inflytande på
kommunens
verksamheter och
beslut
Gamla fokusområden
2018

Målbedömning i
delårsrapporter

Bedömer att
målet delvis
kommer klaras

Indikatorer

Mål

Nöjd Inflytande-Index Helheten

46

Informationsindex för
kommunens webbplats Totalt

90
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Utfall
augusti
2018

Utfall helår
2017

*

*

86,85

Kommunfullmäktige
mål

Målbedömning i
delårsrapporter

Indikatorer

Mål

Utfall
augusti
2018

Utfall helår
2017

Inflytande, delaktighet
och service
Lunds kommun ska ha
en stark ekonomi
Gamla fokusområden
2018
Ekonomisk hållbarhet
Lunds kommun ska
vara en attraktiv plats
att leva och bo på
Gamla fokusområden
2018
Lund, en attraktiv och
kreativ plats
Lunds kommuns
klimat- och
miljöpåverkan ska
väsentligt minska
Gamla fokusområden
2018
Ekologisk hållbarhet
Företagen i Lunds
kommun ska uppleva
att det finns ett bra
företagsklimat
Gamla fokusområden
2018
Lund, en attraktiv och
kreativ plats
Boende och
verksamma i Lunds
kommun ska uppleva
att de får ett gott
bemötande och hög
tillgänglighet i
kontakten med
kommunens
verksamheter
Gamla fokusområden
2018
Inflytande, delaktighet
och service

Bedömer att
målet delvis
kommer klaras

Bedömer att
målet kommer
klaras

Bedömer att
målet delvis
kommer klaras

Bedömer att
målet delvis
kommer klaras

Bedömer att
målet delvis
kommer klaras

Resultatmål

2%

0,4 %

Skuldsättningsmål

60 %

43 %

Befolkningsutveckling,
årlig

1,2 %

0,3 %

Polisens
trygghetsundersökning

1,5

Utsläpp av växthusgaser

-49 %

Antal nystartade företag,
Nyföretagarbarometern

776

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI

74

Nöjd Medborgar-Index Bemötande,
tillgänglighet

61

Nöjd Medborgar-Index Helheten

64

Helhetsintryck telefoni,
ranking

65

2,7 %

37 %

2,3 %

*

1,5

*

-41 %

*

768

*

76

*

*

*

107

* Flertalet indikatorer mäts under hösten och kommer redovisas i kommunens årsredovisning. Nöjd inflytandeindex, medborgarindex
bemötande- och helhet mäts vart annat år.

Utvärdering god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och
verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt,
ändamålsenligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
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kostnaderna för den service som den konsumerar.
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Alla nämnder har
formulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområden.
För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av
kommunfullmäktige.
Följande fullmäktigemål bedöms vara uppnådda vid årets slut:


Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Befolkningsmålet, en ökning med 1,2 procent förväntas uppnås.
Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:






Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på
kommunens verksamheter och beslut
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande
och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i årsredovisningen. En
gemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås.
Detaljer kring detta redovisas under respektive fokusområde.
Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en god
måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Fokusområden
Lund, en attraktiv och kreativ plats
Mål inom fokusområdet
Lunds kommun ska vara en attraktiv och kreativ plats att leva och bo på
Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka. Kommunen hade den 31 augusti 121 713
invånare, en ökning med 0,3 procent sedan årsskiftet. I början av september ökar alltid
befolkningen på grund av nya studenter varför målsättningen med en årlig ökning med
1,2 procent förväntas uppnås vid årsskiftet.
Hittills i år har det fötts 380 fler barn än vad det är personer som avlidit. Flyttnettot mot
övriga Sverige är negativt medan det mot utlandet är positivt.
Målet bedöms klaras.
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat
Genom samverkan internationellt, nationellt och regionalt skapas förutsättningar för en
attraktiv tillväxtregion. Tillsammans med Malmö utgör Lund motorn i sydvästra Skåne.
Det ska vara enkelt att starta, utveckla och etablera företag i Lund. Här finns rätt
kompetens och de resurser som behövs för att driva en framgångsrik global verksamhet.
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Åtgärder som förbättrar företagsklimatet är bland annat lotsfunktion för enkla ärenden,
utvecklande av e-tjänster och gemensam hantering av komplexa ärende.
Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet presenteras i september liksom
insiktmätningen och statistiken kring antal nystartade företag kommer detta redovisas i
årsredovisningen.
Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Lund ska vara en öppen och internationell stad som välkomna människor från hela
världen, Lunds centrum ska utvecklas till en livfull, överraskande och intressant plats att
mötas på. Den kompakta medeltida stadskärnan, utbildning och forskning i världsklass
och människor från jordens alla hörn skapar mötesplatser som stimulerar utveckling av
nya idéer.
Centrumutveckling
Flera stora projekt som omfattar stadskärnan pågår för närvarande, som Bantorgets
ombyggnad, utveckling av stadshallen samt förbättrade cykelstråk genom staden.
Centrumhandeln har påverkats av den minskade tillgängligheten i centrum. Lund
Citysamverkan har därför skapat en informationskanal för näringsidkare i centrala
Lund. Via denna ska handlarna bland annat få information om planerade arbeten i
staden. Citysamverkan arbetar för ett attraktivt centrum tillsammans med handlare,
fastighetsägare och Lunds kommun.
Ett arbete med att ta fram en evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun har
inletts. Representanter från Lunds kultur-, närings-, förenings- och idrottsliv medverkar.
Strategin ska styra hur Lunds kommun ska agera, prioritera och genomföra olika
evenemang. Strategin skapar en effektivitet och ger bättre förutsättningar för
föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle att utvecklas.
Antalet gästnätter under perioden januari-maj 2018 var 184 939, vilket är en ökning
med 7,6 % jämfört med motsvarande period 2017. Den internationella marknad som
genererat flest gästnätter är Tyskland, som ökade med 9,9 %.
Det sammanlagda värdet av möten och kongresser i Lund med fler än 50 deltagare
under årets första sex månader har beräknats till 41,3 mnkr. Målet att öka antalet
platser där kommunen möjliggör fritt wifi i centrum, för att på så sätt bidra till att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på, har uppnåtts. Målet på 200
platser är redan i augusti uppe i 215 och kommer sannolikt att åkas ytterligare innan
årets slut.
Internationella Lund
För att marknadsföra Lund internationellt har en ny webbplattform på engelska
lanserats för besökare, företagare, mötesbokare och expats; Visit Lund, Business in
Lund, Meet in Lund och Live in Lund.
International Citizen Hub (ICHL) har i nära samarbete med ESS, MAX IV och Lunds
Universitet utvecklats till att bli ledande i Sverige avseende mottagning av
internationella talanger i Lund och Skåne. Sedan starten 2016 har över 1000
internationella talanger som rekryterats till Lunda-regionen använt sig av ICHL. Nära
11

300 events med drygt 3100 deltagare har arrangerats. Fem kick-startprogram med syfte
att ge medföljande partners effektiva verktyg i sökandet av ett arbete har genomförts
med sammanlagt 106 deltagande. Region Skåne och Malmö stad är partners.
Future by Lund
Innovationsplattformen Future by Lund är involverat i flera förvaltningars
utvecklingsarbete. De kommunala bolagen ingår i olika innovationsprojekt, särskilt med
koppling mot digitalisering. Totalt ingår över 60 externa partners i olika projekt. Ca 600
personer har varit involverade i FBLs projekt och aktiviteter. Ansökningar som gjorts
kan generera upp till 130 miljoner kronor för Lunds del under 2018.
Internet of things
En öppen testbädd för Internet of Things (IoT) är etablerad och kommunikationsnät
finns tillgängligt i Lunds centralort samt i Veberöd. I dagsläget finns 2 tekniker
tillgängliga, LoRa som ägs av kommunen samt NB-IoT som är en teknik som
tillgängliggörs via Telias nät. LoRa-nätet har förstärkts med ytterligare 3 basstationer i
Lund för att skapa bättre täckning. Inom projektet pågår det ett antal aktiviteter som
använder den öppna infrastrukturen där kommunala förvaltningar eller bolag är
huvudägare av utmaningen. Infrastrukturen är även öppen för aktörer utanför projektet
och vi ser ett ökat intresse för att testa och prova teknikerna och olika IoT-tillämpningar.
Tidigare har Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen för Science
Village med anledning av att ESS är en unik anläggning där kunskaperna var otillräckliga
avseende risk- och säkerhetsfrågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om
beredskapskategori för ESS och underlaget visar att man kan bygga Science Village som
planerat. Därför har regeringen gett klartecken till detaljplanen.
Lunds företagsklimat
Ett arbete med förbättrat företagsklimat pågår. Lunds kommun förbättrar sig på flera
punkter i SKL:s servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i Nöjd-kund-index
i mätningen 2017, vilket är ett högt betyg. Åtgärder som förbättrar företagsklimatet är
bland annat lotsfunktion för enkla ärenden, utvecklande av e-tjänster och gemensam
hantering av komplexa ärenden.
Bostadsförsörjning
Bostadsförsörjning är en nyckelfråga för Lunds attraktivitet. Målsättningen är 1200 nya
bostäder per år, fram till augusti har 1139 bostäder påbörjats och 595 bostäder har
färdigställts.
Brunnshög planeras för att kunna bidra till att göra Lund till en ännu mer attraktiv och
kreativ plats. Stort engagemang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet för
möten och upplevelser – kvalitetsriktlinjer för offentliga rummet i Centrala Brunnshög
har tagits fram och entreprenaden för genomförande är under upphandling. Byggandet
av gaturummen och Nobelparken inleds 2019. Lunds kommun driver ett
Vinnovafinansierat projekt, Bridge the gaps, som undersöker hur Brunnshögstorget kan
bli tryggt och upplevelserikt, bland annat genom medborgarmedverkan.
Förberedelserna för arkitektradhusen går vidare och likaså projekteringen av fyra nya
byggprojekt för bostäder. På Södra Brunnshög pågår markreservation och en tilldelning
för ett 35-våningshus på Brunnshögstorg har gjorts.
Goda kommunikationer
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Spårvägsbygget är i full gång. Merparten av ledningsarbetena är klara och räler läggs ut
längs hela sträckan. Bytet av motorvägsbro över Sölvegatan krävde omfattande insatser
för att klara trafikomläggningen när E22 stängdes av. Under hösten kommer
färdigställande ske på flera delsträckor. Trafikstarten är beräknad till våren 2020.
För tredje året i rad har Trivector utsett Lund till bästa kommunen på hållbara
transporter i SHIFTs kommunrankning.
Lund placerades återigen högt på listan över Årets cykelkommun, en hedrande andra
plats blev det i år. En cykelstrategi har arbetats fram, som nu är på remiss. Det breda
arbetet med cykelfrågor och cykelprojekt pågår med tredje etappen i det nordsydliga
cykelstråket genom stadskärnan, mellan Magnus Stenbocksgatan och Lilla Tvärgatan.
Nytt avtal för färdtjänsten har inte kunnat tecknas då upphandlingen överklagats. Därför
har avtalet med nuvarande entreprenör förlängts året ut. Överklagan behandlas nu av
kammarrätten. Det är oklart hur lång tid överklagan-processen kommer fortgå. Även om
kammarrätten beslutar till kommunens fördel bedöms förberedelsetiden till årsskiftet
vara alltför kort för ny entreprenör. En direktupphandling är därför aktuell från
årsskiftet.
Grundskola
Lunds skolor visar mycket goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något
det senaste läsåret. Jämförelser med andra kommuner är ej publicerat.
Genomsnittligt meritvärde (17 ämne kommunala skolor)
Lunds skolstatistik

Lunds Skolkommun

Gruppen större städer Skolkommun

Läsår 2014/2015

247,3

218,5

Läsår 2015/2016

252,5

222,4

Läsår 2016/2017

251,7

216,9

Läsår 2017/2018

252,0

Ej publicerat

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av Lunds kommun under våren 2018.
En skolenhet inom grundskolan fick ett föreläggande inom aktivt lärarstöd som
avhjälptes och godkändes under våren. Kommunen fick även föreläggande avseende
huvudmannens uppföljning av grundsärskolans uppföljning samt mottagande av
nyanlända elever. I augusti avslutade Skolinspektionen tillsynen genom beslut om att
bristerna avhjälpts
Gymnasieskola
Även gymnasieskolan visar mycket goda resultat. Lund som gymnasiekommun är
populär vilket det höga söktrycket med över 60 procent elever från andra kommuner
visar.
Genomsnittlig betygspoäng fördelat på högskoleförberedande och yrkesförberedande
program.
Högskoleförberedande
program Lund

Högskoleförberedande program
Större städer

Yrkesförberedande
program Lund

Yrkesförberedande
program Större
städer

Läsår 2014/2015

14,8

14,4

12,7

12,7

Läsår 2015/2016

15,1

14,5

12,9

12,9

Läsår
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Högskoleförberedande
program Lund

Högskoleförberedande program
Större städer

Yrkesförberedande
program Lund

Yrkesförberedande
program Större
städer

Läsår 2016/2017

15,0

14,5

12,9

13,0

Läsår 2017/2018
Lunds skolstatistik

15,5

Ej publicerat

13,0

Ej publicerat

Läsår

Andel avgångselever med examen fördelat på högskoleförberedande och
yrkesförberedande program
År

Högskoleförberedande program Lund

Yrkesförberedande program Lund

Läsår 2014/2015

93,1

80,2

Läsår 2015/2016

94,4

82,3

Läsår 2016/2017

92,3

85,2

Läsår 2017/2018 Lunds skolstatistik

95,7

85,3

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn granskades gymnasieskolorna,
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och International School of Lund Katedralskolan
(ISLK) på huvudmannanivå, och vid Gymnasieskolan Vipan genomfördes en så kallad
prioriterad tillsyn. Under våren fattade Skolinspektionen beslut med förelägganden att
åtgärda brister vid gymnasieskolorna gällande tillgång till elevhälsa för det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet, erbjudande av studiehandledning på
modersmålet samt resursfördelning efter elevernas förutsättningar och behov; vid
Vuxenutbildningen vad gäller utbudet av grundläggande och gymnasiala kurser (ska
utökas); vid gymnasieskolan Vipan vad gäller undervisning och lärande samt
värdegrundsarbetet samt vid ISLK rutin för anmälan av kränkande behandling. Åtgärder
för att komma tillrätta med bristerna är beslutade.

Inflytande, delaktighet och service
Mål inom fokusområdet
Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på
kommunens verksamheter och beslut
Den högt ställda målsättningen för kommunens webbplats nåddes inte 2017, mätningen
för 2018 genomförs under hösten.
Nya webbsidor med målgruppsanpassad marknadsföring på engelska har lanserats.
Visitlund.se för turister och besökare, meetinlund.se för professionella mötesbokare,
businessinlund.se för företagare samt internationalcitizenhub.se för internationella
talanger och medföljande. Samtliga sidor nås via samlingssidan welcometolund.se.
Målet bedöms delvis klaras.
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott
bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter
Mätningarna av bemötande och tillgänglighet genom förs under hösten.
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Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Medborgardialog
Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivits av Lunds kommun sen 2016.
Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang har varit vägledande med utgångspunkt
"Vad kan vi göra tillsammans?". Konkreta resultat har tagits fram under projektets gång
samtidigt som ett långsiktigt utvecklingsarbete har påbörjats.
Brunnshögsprojektet är synligt på sociala medier och webben och många frågor
kommer in. Brunnshögsprojektet har också på olika sätt kontinuerlig dialog med
Lundaborna.
Delaktighet
En nationella brukarenkätundersökningen för individ- och familjeomsorgen som
genomfördes under hösten 2017 har blivit klart och visar att visar att de flesta brukare
upplevde det som enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen, att brukarna fick
förståelse för sina problem samt att de fick berätta och blev lyssnade på gällande det de
ville ha hjälp med. I jämförelse med riket har Lund ett bra resultat i de allra flesta
indikatorerna.
Service och teknikutveckling
Medborgarcenter har under året haft stort fokus på att fortsätta arbetet med att göra det
lätt för invånarna att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och
tillgängligheten. Det har handlat om allt från att ta fram instruktionsfilmer om hur man
som medarbetare hanterar telefonboken till att medverka i arbetet med att utveckla etjänster. Medborgarcenter erbjuder förutom kontakt via telefon, mail eller sociala
medier även fast närvaro vid medborgarcenter i Dalby och Veberöd samt Kristallen i
Lunds tätort. Medarbetarna vid medborgarcenter har också under året åkt ut till olika
träffpunkter i kommunen och haft temaföreläsningar ”På gång i Lunds kommun”.
Kommunen håller på att införa Meetings Plus för att göra det enklare för medborgaren
att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt.
Ambitionen är att MeetingsPlus ska bli kommunens enda möteshanteringsverktyg från
den nya mandatperioden 2019 och de publika delarna ska införas vilket möjliggör
publicering av nämndhandlingar och protokoll. Referat skrivs efter kommunstyrelsens
sammanträden och publiceras dagen efter på lund.se. Informationen med aktuella beslut
uppdateras också med status efter kommunfullmäktige.
Digitalisering pågår inom många verksamheter. Inom försörjningsstödet går det att följa
sitt ärende digitalt och under 2018 kommer tjänsten att kompletteras med flera språk.
Under 2018 har ett projekt startats för att brukare ska kunna söka sitt försörjningsstöd
genom en e-tjänst samt att delar av handläggningen ska automatiseras.
Hanteringen av serveringstillstånd har också digitaliserats så att ansökan och anmälan
kan göras via en webbtjänst och appar används för tillsynsrapportering.
En verkstad "Fixa Till" har etablerats på Norra Fäladen i Lund för att erbjuda
Lundaborna möjlighet att reparera produkter och delta i "workshops". Detta är ett
projekt som syftar till beteendeförändringar för minskat avfall. Fixa Till bedrivs i
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samverkan med LKF och projektet finansieras bl.a. av EU-medel från Interreg.
Avtal har tecknats för utveckling av robotisering och automatisering av
fakturahantering.

Ekonomisk hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk
hållbarhet.
Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag under 2018. Resultatet för 2018 bedöms bli
plus 22 miljoner kronor, vilket i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag är
0,4 procent vilket innebär att målet inte uppnås.
Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet för 2018 förväntas bli 43
procent och målet bedöms uppnås.
Lunds kommun prognostiserar ett resultat för 2018 om 22 miljoner kronor, vilket är 13
miljoner kronor högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre
nettokostnader för nämnderna, högre skatteintäkter och generella statsbidrag och
positivt finansnetto.
Nämnderna bedöms ha en god budgetföljsamhet med en prognostiserad avvikelse på
under 1 procent.
Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 874 miljoner inklusive nettoutgifter för
exploateringsverksamheten, vilket är 436 miljoner kronor lägre än investeringsramen.
Den främsta anledningen är att projekt skjutits fram tidsmässigt, men även följden av en
mer omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.
Målet bedöms delvis klaras.
Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och ställning återfinns i avsnitt ekonomi.

Ekologisk hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska
Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och
att utsläppen ska vara nära noll år 2050. Enligt den senaste tillgängliga statistiken från
2015 har utsläppen minskat med 41 procent jämfört med 1990. Bedömningen av
indikatorn är att det är osäkert om målvärdet nås inom tidsramen.
Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Lund har ambitiösa mål för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att skapa
god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer, att vara förebilder inom områdena
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hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, hushållning av resurser, minimering
av skadliga ämnen, hållbar konsumtion samt ett miljöanpassat transportsystem.
Lund har inrättat ett lokalt klimatpolitiskt råd med ledamöter från Lunds universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet. Rådet leds av Lena Neij, ordförande och Roger
Hildingsson, vice ordförande. Rådet ska utvärdera hur kommunens samlade politik är
förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige. Rådet ska också bidra
till ökad kunskap och debatt kring klimatfrågan hos allmänheten. I sitt arbete ska man
ha kontakt med ungdomspolitiken i Lund.
LundaEko II ska utvärderas och ett förslag till upplägg för arbetet presenteras för
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i september.
Kommunens energiplan ska revideras. Arbete pågår. Organisationen med styrgrupp,
ledningsgrupp och arbetsgrupper är formerad. En remissversion planeras klar i
november.
Klimatanpassningsplan ska tas fram. arbete pågår, remissversion klar i slutet av året.
I Brunnshögsprojektet används nu ett hållbarhets- PM som ett dialogverktyg med
byggherrarna och ett sätt att ersätta Miljöbyggprogram Syd.

Social hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Inom fokusområdet social hållbarhet finns inga mål beslutade av kommunfullmäktig.
Flera nämnder har utvecklingsmål inom området.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti om en struktur för arbetet med mänskliga
rättigheter samt utnämnde Lund till en MR stad.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
En välfärdsrapport har presenterats som beskriver lundabornas hälsa. Syftet med
välfärdsrapporten som tas fram vart fjärde år är att följa effekterna av det samlade
arbetet med social hållbarhet och goda livsvillkor. Välfärdsrapporten tar utgångspunkt i
den nationella folkhälsopolitiken och Lunds kommuns fokusområde, som är beslutat för
2019, Ett starkt samhällsengagemang. Med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat
har kommunfullmäktige beslutat om prioriterade områden för det fortsatta arbetet med
folkhälsa. Mellan åren 2017-2021 kommer ekonomiskt utsatta barn, levnadsvanorna
samt stress och psykisk ohälsa bland barn och unga att vara prioriterade områden.
Arbetsgrupper med representanter för berörda förvaltningar, civilsamhället och andra
berörda aktörer har skapats för att ta fram handlingsplaner för de prioriterade
områdena. Handlingsplanerna är tvååriga och innehåller en fördjupad analys och följas
upp av berörda nämnder.
I centrala Lund ligger ComUng som är till för ungdomar i åldrarna 16-24 år som varken
arbetar eller studerar. Målet med verksamheten är att ge unga ökad anställningsbarhet. I
verksamheten ingår även att arbeta preventivt med ungdomar som riskerar att hoppa av
och meddela frånvaro eller avhopp till hemkommunen. Det innebär också att
kommunen ska kontakta och kartlägga de ungdomar som inte har någon sysselsättning
för att erbjuda studie-och yrkesvägledning och individuella åtgärder.
Under sommarlovet har Lund fått statligt bidrag för att kunna erbjuda barn och unga i
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Lund gratis lovverksamhet. Målgrupperna för satsningen Lov i Lund är flickor och
pojkar som lever i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn samt barn med
olika funktionsvariationer. De tre fokusområdena var Klostergården, Linero och Norra
Fäladen. De valdes ut på grund av att majoriteten av de familjer i Lund som tar emot
försörjningsstöd bor i områdena. Det fjärde fokusområdet inkluderade Södra Sandby,
Dalby, Veberöd och Genarp.
Fram till och med den siste augusti har vi tagit emot 526 nyanlända flyktingar i
kommunen. 327 av dessa har anvisats till Lund av Migrationsverket (varav 85 är
kvotflyktingar), övriga 199 personer är familjeanknytningar till de anvisade,
egenbosatta (EBO) som själva väljer att flytta till Lund eller ensamkommande som har
fått uppehållstillstånd.
Det är främst familjer som kommer, några har många barn. De flesta är arabisktalande
och det är ungefär lika många vuxna som barn. Hittills i år har det kommit tre nya
ensamkommande till Lund.

Långsiktig kompetensförsörjning
I januari 2018 antogs en reviderad plan för kompetensförsörjning för 2018. Planen
innehåller åtta delområden, där aktiviteter pågår inom sex av områdena. Övriga två
områden - som innebär utredningsuppdrag - kommer att påbörjas under hösten 2018.
Delområdena är:
Kartlägga och analysera kompetensbehov: Ett verktyg för kompetensinventering och
gap-analys har utarbetats. Målet är att samtliga förvaltningar har genomfört analysen till
oktober månads utgång. Därefter kommer resultatet att sammanställas och analyseras
på kommunnivå.
Jämställd lönebildning: Arbetet med att verkställa de i handlingsplanen beslutade
områdena för jämställd lönebildning har påbörjats under våren.
Lönekartläggningsarbetet är i sin slutfas och beräknas slutföras under hösten
Arbetsgivarprofilering: En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram gemensamt
profileringsmaterial för mässor och rekryteringar. Arbetet pågår under hösten 2018
Bredda rekryteringen: Lunds kommun har inlett samarbete med olika myndigheter och
aktörer i regionen som syftar till att öka förutsättningarna för breddad rekrytering
inom, för projektet, prioriterade målgrupper.
Heltid som norm: Heltid ska bli norm för samtliga yrkesgrupper i Lunds kommun. En
handlingsplan för genomförande är framtagen och fastställd. Ett första delmål är att
genomföra pilotprojekt vid ett antal enheter inom vård- och omsorgsnämnden samt
inom servicenämnden. Projektet följs av en styrgrupp och pågår under hösten 2018 för
att därefter utvärderas och utvecklas vidare.
Chefs- och ledarutveckling: Målet är att säkerställa att samtliga chefer ska delta på
kommunens interna moduler samt genomgå det interna programmet "Jag som chef",
vilket har reviderats under året.
Öka intern rörlighet: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Lunds kommun
kan erbjuda medarbetarna större utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att byta yrke i
organisationen och därmed öka den interna rörligheten. Utredningen påbörjas under
hösten 2018.
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Hållbart arbetsliv till pensionsåldern: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur
Lunds kommun kan ge medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta fram till
pensionsåldern. Utredningen påbörjas under hösten 2018.
Varför slutar medarbetare?: En kommungemensam avgångsenkät har tagits fram och
erbjuds samtliga anställda som säger upp sig från sin anställning i kommunen.
Förvaltningarna kommer fortlöpande att kartlägga och analysera varför medarbetare
väljer att avsluta sin anställning i Lunds kommun samt vid behov upprätta en
handlingsplan med åtgärder i syfte att nå en balanserad personalomsättning för
respektive förvaltning eller yrkesgrupp.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
Särskilda uppdrag

Nämnd

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar
som regeringens budget 2016 utmynnar i.

• Vård- och omsorgsnämnden

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till
Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och
helger

• Kommunstyrelsen
• Tekniska nämnden
• Kommunstyrelsen
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Barn- och skolnämnden

Kartlägga hedersrelaterat våld

• Kultur- och fritidsnämnden

Införa ett musikchecksystem

Status
Avslutad

Pågående

Ej påbörjad

Pågående

Göra en översyn av förbehållsbeloppen enligt de förändringar som regeringens
budget 2016 utmynnade i
Ett ärendet är överlämnat från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen och
kommer behandlas där i oktober.
Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från
de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger
Frågan förs fram vid kontinuerliga dialogmöten med Skånetrafiken.
Kartlägga hedersrelaterat våld
Uppdraget är att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor.
Planeringen utgår från att kartlägga på samma sätt som den kartläggning som MalmöGöteborg- och Stockholms kommuner genomför. Deras resultat är försenat och kan bli
klart först i november. Det innebär att uppdraget troligtvis inte kan genomföras förrän
våren 2019.
Införa ett musikchecksystem
Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan. Kommunstyrelsen har återremitterat
ärendet i två omgångar. Kultur- och fritidsnämnden förväntas fatta beslut i ärendet
under september 2018.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi
Lunds kommun redovisar, för perioden, ett resultat på 55 miljoner kronor, vilket är 27
miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till
22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budgeterat.
Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym förväntas under året uppgå till 874
miljoner kronor, vilket är 437 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning.



Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2,0
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under 2018. Prognostiserat
utfall för 2018 uppgår till 0,4 procent och målet förväntas inte uppnås.
Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst
60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat utfall för
2018 uppgår 43 procent och målet förväntas uppnås.

Övriga finansiella mål





Nettolåneskulden prognostiseras öka med 443 miljoner kronor till 2 681
miljoner kronor vid året slut, vilket är lägre än planerat och främst är en följd av
den lägre investeringsvolymen.
Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 68 procent vilken är en
godtagbar nivå och högre än föregående år. Självfinansieringsgraden för helåret
bedöms uppgå till 44 procent, vilket är lägre än föregående år då
självfinansieringsgraden uppgick till 63 procent.
Soliditeten uppgår till 25 procent, inklusive pensionsåtaganden, vilket är 1
procentenhet högre jämfört med föregående år.

Finansiell analys
De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Lund, eftersom kommunen liksom
många andra kommuner, står inför utmaningar som höga investeringsnivåer, behov
hänförliga till förändring i invånarnas åldersstruktur och svårigheter att rekrytera
kompetent personal. En följd av detta kan bli att kostnaderna för kommunala tjänster
kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna
som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Detta kan i sin tur
påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift.
För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning - det
vill säga ett resultat på 2 procent för 2018 och framåt, av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning och en skuldsättning där nettolåneskulden, år 2018, ska
uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning krävs en aktiv ekonomistyrning framöver.

Resultat
Delårsbokslut
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Per den siste augusti uppgår kommunens resultat till 55 miljoner kronor, vilket är 27
miljoner kronor högre än periodens budget. Budgetavvikelsen beror främst på följande
faktorer:





Nämndernas nettokostnad är 5 miljoner kronor lägre än budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag är 25 miljoner kronor lägre än budget,
vilket till viss del beror på hur posterna är periodiseras.
Positivt finansnetto på 15 miljoner kronor vilket förklaras med både lägre
finansiella intäkter och kostnader då räntenivån på upplåning är fortsatt låg.
Driftsmedel för utbyggnad inte har utnyttjas ut i den takt som budgeterats och
ger en positiv budgetavvikelser om 25 miljoner kronor

Prognostiserat resultat
Kommunens helårsresultat förväntas uppgå till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner
kronor högre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen beror främst på följande
faktorer:







Nämndernas nettokostnad förväntas bli 9 miljoner kronor högre än budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli drygt 24 miljoner kronor
högre än budget. Prognosen är en försämring jämfört med tidigare prognos med
9 miljoner kronor, vilket förklaras av en något sämre skatteprognos för 2018
(SKL per augusti) samt en nedreviderad prognos för välfärdsmiljarderna.
Finansnetto förväntas bli drygt 11 miljoner kronor högre än budget och beror på
lägre räntekostnader. Detta är en följd av att räntenivåerna är fortsatt betydligt
lägre än vad som antogs i budgeten samt att låneskulden inte ökar i den takt som
budgeterats, då investeringstakten är lägre.
Driftsmedel reserverade medel för utbyggnad av verksamhetslokaler förväntas
bli cirka 5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Socialnämnden flaggar för att nämndens underskott ytterligare kan försämras med 19
miljoner kronor till följd av nytt ersättningssystemet för statlig ersättning för
ensamkommande barn på externa HVB-boende med bistånd enligt SoL.
Resultatutveckling de senaste åren
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Kapacitet
Årets investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym inklusive exploateringsverksamheten uppgår
till 434 miljoner kronor under perioden. Nämnderna prognostiserar en
investeringsvolym för 2018 på 874 miljoner kronor.
Kommunens investeringsram för året uppgår till 1 310 miljoner kronor och anger ett
absolut tak för hur mycket kommunen kan investera ett visst år utan att riskera
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme förutsatt att driftsbudgeten hålls.
Genom kommunens investeringsprocess sker en omfattande prövning innan beslut,
vilket är en förklaring till att kommunen inte når upp till den totala ramen, dock utan att
riskera att inte nå kommunens verksamhetsmål.
Investeringsvolymen är i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2017, (441
miljoner kronor).
Självfinansieringsgrad av investeringar
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor del av året investeringar som
finansieras med egna medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen kan
självfinansiera samtliga investeringar och behöver därmed inte låna, vilket på lägre sikt
stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. En självfinansieringsgrad på ungefär
40 procent bedöms vara godtagbar för att inte riskera kommunens långsiktiga
handlingsutrymme.
Självfinansieringsgraden per augusti uppgår till 68 procent, vilket är högre jämfört med
samma period 2017, 63 procent. Självfinansieringsgraden bedöms uppgå till knappt 44
procent vid årets slut vilket är högre än den framräknade, enligt budget 2018, som
uppgår till 28 procent.
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Kontroll
Prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp
kommunövergripande sju gånger per år, en kvartals- respektive delårsrapport samt fem
månadsrapporter. För att uppnå korrekt styrning av verksamheten är
prognossäkerheten av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa
budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att få
budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen.
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig
till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent bedöms
innebära god prognossäkerhet.
Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 0,14 procent och
bedömningen är att budgetföljsamheten är god. Jämfört med prognosen i delårsrapport
per mars, då budgetavvikelsen uppgick till 046 procent, har en förbättring skett.
Mer information om verksamheternas ekonomi finns i avsnitt verksamhetsredovisning.
Driftsredovisning nämnder
Periodens
UTFALL

Periodens
BUDGET

Periodens
Avvikelse

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikelse

Byggnadsnämnd

-15,1

-15,6

0,5

-25,8

-25,1

0,8

Teknisk nämnd

-112,3

-117,3

5,0

-191,0

-182,9

8,0

-25,5

-40,7

15,2

-61,2

-46,8

14,4

-1,9

0,6

-2,5

0,5

0,1

-0,4

Utbildningsnämnd

-344,9

-334,6

-10,3

-547,4

-551,2

-3,8

Kultur- och Fritidsnämnd

-231,8

-225,8

-6,1

-348,0

-340,8

7,2

Socialnämnd

-408,6

-385,3

-23,3

-581,8

-613,2

-31,4

Miljönämnd

-7,5

-8,8

1,2

-13,9

-13,9

0,0

Vård- och Omsorgsnämnd

-1 199,4

-1 256,5

57,2

-1 884,8

-1 835,8

49,1

Barn- och skolnämnd

-1 654,6

-1 602,6

-52,0

-2 526,9

-2 587,9

-61,0

64,8

61,6

3,2

82,7

82,7

0,0

KS - Kommunkontor

-125,1

-135,7

10,6

-208,2

-202,2

6,0

KS - Politisk ledning

-35,4

-41,4

6,0

-60,9

-58,8

2,1

Summa nämnder

-4 097,3

-4 102,1

4,8

-6 366,6

-6 375,7

-9,1

Finansförvaltning

4 152,5

4 130,6

21,9

6 375,9

6 398,0

22,1

55,2

28,5

26,7

9,3

22,2

13,0

Nämnder

Teknisk nämnd- Exploat & Infrastrukt
Renhållningsstyrelse

Servicenämnd

Total

Risk
Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat
själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som påverkar soliditeten är resultat
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samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Soliditeten exklusive lån för annans
räkning uppgår till 48 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Om
ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande räknas med uppgår soliditeten till 25
procent.
Likviditet
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet och minimera låneskulden. För
att hantera den finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit,
kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta kortfristiga lån via ett
certifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor. Kreditvärderingsföretaget
Standard & Poor's genomför årligen en så kallad rating av Lunds kommun. Deras
bedömning är att Lunds kommun har en mycket god likviditetsberedskap. Kommunen
har högsta möjliga kreditbetyg (AAA) vilket innebär en hög kreditvärdighet.
Låneskulden
Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgår till 5 700 miljoner kronor.
Upplåningen för kommunen, dvs nettolåneskulden, uppgår till 2 418 miljoner kronor
vilket innebär en ökning med 180 miljoner kronor sedan årsskiftet. Baserat på
investerings- och resultatprognosen per augusti förväntas nettolåneskulden vara 2 681
miljoner kronor vid årets slut, dvs en ökning med 443 miljoner kronor. Av den externa
upplåningen är en stor del, 3 282 miljoner kronor, vidareutlånat till bolag inom
kommunkoncernen samt till kommunalförbund. Kommunens kapital- och
räntebindningsstrategi är fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa
strategier är att minimera risker förknippade med låneskulden.
Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av
kommunfullmäktige. Kommunens borgensåtagande uppgår i augusti till 2 059 miljoner
kronor varav 1 800 miljoner kronor är för LKF.
Pensionsförpliktelser
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 2 788 miljoner kronor vilket
motsvarar en ökning med 45 miljoner kronor sedan årsskiftet. Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse
och uppgick till 2 249 miljoner kronor inkl löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda
avtalspensioner och liknande intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i
balansräkningen och uppgår till 539 miljoner kronor vilket är en ökning med 48
miljoner kronor sedan föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga
att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår
överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna
kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Vid
avstämningen mot balanskravet är det några poster som inte inräknas, vilket framgår av
nedan tabell.
Vid årets slut förväntas kommunen ha ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar
på 21 miljoner kronor och inget balanskravsresultat som behöver återställas.
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Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om riktlinjer för kommunens
resultatutjämningsreserv. Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat om en
avsättning om 42 miljoner, vilket innebär att reserven nu uppgår till 418 miljoner
kronor. Baserat på prognosen för 2018 är bedömningen att resultatet inte når upp till en
nivå som innebär att avsättning kan ske till resultatutjämningsreserv.

Kommunkoncernens ekonomi
I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess koncernföretag
sammanförts på ett sätt som motsvarar en koncernredovisning. Den sammanställda
redovisningen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt de juridiska
personer i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Företag av mindre
ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 procent.
Följande bolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen
(ägarandel):






Kraftringen-koncernen (82,4 %)
Lunds Kommuns Fastighets AB (100 %)
Lunds Kommuns Parkerings AB (100 %)
Räddningstjänsten Syd (22,58 %)
VA SYD (18,99 %)

Resultat och kapacitet
Utfall augusti

Periodbudget

Prognos 2018

Budget 2018

55

44

22

9

Koncernföretag
(kommunens andel)

307

282

413

432

Koncernjusteringar

-82

-82

-82

-82

Koncernens resultat

280

244

353

360

Lunds kommun

Periodens resultat för kommunens samlade verksamhet uppgår till 280 miljoner kronor
före skatt, vilket är 36 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Det är främst LKF
som bidrar till den positiva avvikelsen, men även kommunen och LKP.
Helårsresultatet före skatt för kommunens samlade verksamhet förväntas uppgå till 353
miljoner kronor att jämföra med budget om 360 miljoner kronor. Kraftringen, LKF och
Räddningstjänsten prognostiserar negativa avvikelser, medan kommunen och LKP
bidrar positivt.
Avvikelser mot budget på företagsnivå kommenteras i avsnittet Väsentliga händelser,
resultat och investeringar i koncernföretag.
Samtliga bolag och kommunalförbund bedöms ha goda resultat och en god ekonomisk
ställning.

Risk och kontroll
Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga beslut kring:


Målsättningar och avkastningskrav.
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Policybeslut för varje bolag, Innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av
principiell karaktär ska kommunfullmäktige yttra sig.
Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive bolagsledning.

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den verksamhet som bolaget bedrivit
under föregående räkenskapsår, har varit förenligt med det fastställa kommunala
ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1a §
kommunallagen). Om styrelsen finner att det inte är så, lämnar den ett förslag till
kommunfullmäktige med nödvändiga åtgärder.
I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla aktier, ska kommunfullmäktige:





Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.
Se till att det fastställa kommunala ändamålet och kommunala befogenheter, som
utgör ramen för verksamheten, står i bolagsordningen.
Utse alla styrelseledamöter.
Se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas.

Kraftringen AB
Kraftringen AB är en koncern vars huvudägare är Lund, Eslöv, Hörby och Lomma
kommuner. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas,
värme och kyla samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och
entreprenader.
Kraftringens resultat för perioden uppgår till 194 miljoner kronor vilket är lägre än
budget och lägre jämfört med föregående år. Till stor del beror avvikelsen på stora
temperaturmässiga avvikelser under första kvartalen. Eftersom prissättningen baserat
på normalår, har det påverkat priset negativt.
Kraftringen har en investeringsplan för 2018 på 579 miljoner kronor. Periodens
investeringar uppgår till 310 miljoner kronor. Större investeringar som pågår är:




Fjärrvärmeverksamheten med lågtemperaturnät på Brunnshögsområdet.
Utbyte av äldre fjärrvärmeledningar i centrala Lund.
Spårvägsprojektet löper på enligt plan avseende flytt av ledningar för samtliga
nyttigheter.

Lunds kommuns fastighets AB
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar ungefär 9 500
bostadslägenheter. Uthyrningsläget för såväl bostäder som lokaler är fortsatt mycket
gott. LKFs ambition är att ha Sveriges nöjdaste bostadskunder mätt genom Nöjd Kund
Index. Index för undersökningen 2017 uppgår till 82,4 procent vilket är en hög nivå.
Målsättningen för 2018 är att nå ett serviceindex på 84,0%.
LKFs resultat för perioden uppgår till 139 miljoner kronor, vilket är bättre än både
budget och föregående år. Omsättningen är lägre än budget främst till följd av
intäktsbortfall för temporära bostäder samt högre underhållsåterbäring. Den lägre
omsättningen vägs dock upp av lägre kostnader, främst på grund av lägre
underhållskostnader under perioden.
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Helårsresultatet förväntas uppgå till 144 miljoner kronor, vilket är lägre än budget.
Bolagets långsiktiga målsättning med en totalavkastning överstigande tre procent på
totalt kapital bedöms dock uppfyllas.
Omsättningen förväntas inte nå upp till budget till följd av bland annat intäktsbortfall i
temporära bostäder. Det beror på senarelagda investeringar och avtal som tecknats
mellan LKF och Lunds kommun förkortas, varför avtalet kommer att ses över. Ett
eventuellt vite kan komma att utbetalas till följd av den försenade investeringen, men
detta har inte estimerats i föreliggande prognos. Även rörelsens kostnader är något
högre än budgeterat och beror främst på högre kostnader för underhåll.
Per augusti uppgår anskaffningsvärdet för byggnad och mark till 7 653 miljoner kronor.
Pågående arbete uppgick vid utgången av augusti till 883 miljoner kronor. Det finns
ingen indikation på nedskrivningsbehov inför årsbokslutet. Lånevolymen inklusive
koncernkontokredit uppgår till 4 250 mkr (3 937) mkr. Ränteswapvolymen uppgår till
2 700 (2 700) mkr.
Den stora efterfrågan på bostäder i Lund medför en fortsatt mycket hög
investeringstakt. Projektportföljen omfattar cirka 1 500 bostäder och är i linje för att nå
nyproduktionsmålen. Nybyggnadsprojekt har eller kommer påbörjas bland annat på
Norra Fäladen, Södra Sandby och Dalby.
LKF har under året bistått Lunds kommun i frågan att lösa boendefrågan för nyanlända
genom nyproduktion av temporära bostäder, och genom fortsatt tillämpande av den
bytesmodell som skapats mellan bolaget och kommunen.
För att minimera klimatpåverkan genom fossilbränslefrihet och minimerad
primärenergianvändningen är bolagets målsättning att ifrån 2013 till 2020 minska
primärenergianvändningen med 55 procent. Innevarande år sker det bl a genom de
energieffektiviseringsåtgärder som görs vid förnyelsen av Linero, fjärrvärmelösningar
fjärrvärmelösningar vid nyproduktion samt konvertering ifrån gas till fjärrvärme där
möjlighet finns.
För att främja socialt hållbara bostadsområden genom att arbeta aktivt med integration
och ökad social sammanhållning i våra bostadsområden och i bolaget byggs lek- och
mötesplatser på Rådhusrätten och på Offerkällan.

Lunds kommuns Parkerings AB
Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) förvaltar sju egna parkeringshus med 3 100 pplatser och därutöver 5 000 p-platser på hyrda eller arrenderade markparkeringar.
Bolaget erbjuder såväl besöksparkering som fasta hyrbara p-platser inomhus &
utomhus, periodkort och övervakning.
Periodens resultat efter finansnetto uppgår till 8 miljoner kronor, vilket är bättre än
periodens budget om 3 miljoner kronor. Intäkterna har ökat till följd av större
försäljning av periodkort tillsammans med ökad korttidsparkering. Samtidigt är
rörelsen kostnader något mindre än budgeterat, vilket beror på en del förseningar i
större underhållsarbete och påbörjande av rivningar av p-huset Gasverket.
LKP prognostiserar ett resultat om 1,2 miljoner kronor för 2018, vilket är bättre än
budget.
Periodens investeringar uppgår till 1,1 miljoner kronor. Planerad investering framöver
under resterande tid av året är elbils-laddstolpar för 1 miljon kronor och investeringar i
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P-huset Gasverket för 11 miljoner kronor. LKP planerar även ett uppköp av
fastighetsbolag för att uppföra parkeringsgarage om 12,5 miljoner kronor.
LKP har några år framför sig med planerade byggnationer som är investeringstunga,
vilket kommer att förändra framförallt balansräkningen men även räntekostnaderna till
högre nivåer.

Räddningstjänst Syd
Räddningstjänst Syd bedriver räddningstjänst för Lund, Malmö, Eslöv, Kävlinge och
Burlövs kommuner.
Räddningstjänsten Syd har haft ett stort engagemang i samband med sommarens
skogsbränder. Förbundets har samordnat södra Sveriges insatser i Hälsingland och
bemannade allt ifrån biträdande insatschef, lednings- och stabsarbete till personal som
bekämpade bränderna ute i fält.
Delårsresultatet uppgår till ett överskott på 1,0 miljoner kronor och beror främst på ett
särskilt bidrag från Malmö stad till riktad tillsynsverksamhet inom satsningen Trygg
Malmö. Delårsresultatet påverkas även av periodbudgeterade kostnader som kommer
att falla ut först senare i år.
För 2018 som helhet prognostiseras ett negativt resultat på 4,2 miljoner kronor att
ställas i relation till budgeterat underskott om 4,4 miljoner kronor. Under hösten
tillkommer ett antal tyngre budgeterade poster vilket ger negativ årsprognos trots det
positiva delårsresultatet.
Investeringsutgifterna för åtta månader uppgår till 5,2 miljoner kronor och förväntas
uppgå till 9 miljoner kronor vid årets slut. Bland investeringsutgifterna finns
investeringar ombyggnation av kök, vissa säkerhetshöjande åtgärder i fastigheter,
komplettering av räddningsutrustning och fordon.
För delårsperioden kan vi konstatera att stora delar av verksamheten löper på enligt
inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen för 2018.

Personal
Personalstrategiska nyckeltal
Antal anställda
Antal anställda

Antal anställda juli 2018

Antal anställda juli 2017

Antal anställda juli 2016

Anställda kvinnor totalt

7 783

7 612

7 493

Anställda män totalt

2 835

2 684

2 532

Antal anställda totalt

10 618

10 296

10 025

Lunds kommun hade i juli 2018, 10 618 månadsavlönade medarbetare, vilket kan
jämföras med 10 296 juli 2017 och 10 025 juli 2016. Ökningen motsvarar med 3,1
procent jämfört med juli föregående år och en ökning med 5,9 procent jämfört med juli
2016.
Den största ökningen i antalet månadsavlönade sker inom Vård- och omsorgsnämnden
som i Juli 2018 hade 3 905 månadsavlönade vilket är en ökning med 186
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månadsavlönade, eller motsvarande 5 procent i jämförelse med juli 2017. I jämförelse
med juli 2016 har antalet månadsavlönade ökat med 9,4 procent. Ökningen av antalet
månadsavlönade inom Vård- och omsorgsnämnden är ett resultat av förändrade
volymer, kompletteringsanställningar, övertagande av verksamhet och förvaltningens
ambition att månadsanställda istället för timanställda.
De yrkesgrupper i kommunen som ökade mest i antalet månadsavlönade vid jämförelse
juli 2018 och juli 2017 var enligt tabellen nedan:
Antal månadsavlönade
anställda juli 2017

Ökning i antal juli 2017
jämfört med juli 2018

Förändring procent juli
2017 jämfört med juli 2018

Undersköterska,
äldreomsorg

588

63

10,7 %

Vårdbiträde, äldreomsorg

323

51

15,8 %

Vårdbiträde, habilitering

231

30

13,0 %

Lärare grundskola, senare
år

388

30

7,7 %

Sjuksköterska, handikappoch äldreomsorg/geriatri

84

25

29,8 %

Vårdare, gruppboende

475

25

5,3 %

Yrkesgrupp

Inom Socialnämnden minskade antalet månadsavlönade med 25 eller motsvarande en
minskning med 3,4 procent. Minskningen beror till stor del på att antalet boenden
minskat under 2017 och 2018 till följd av att antalet ensamkommande unga minskat
och/eller flyttat från boenden i kommunens regi. När anställda har sagt upp sig, har
förvaltningen inte haft behov av att återbesätta de tjänster de lämnat.

Arbetad tid

Arbetad tid i timmar, netto (exklusive frånvaro)
2018

2017

2016

8 340 898

7 968 925

7 693 084

Antalet arbetade timmar, netto, för perioderna januari till juli 2018, 2017 och 2016 ökar
inom kommunen. Mellan 2018 och 2017 var ökningen 371 973 timmar eller
motsvarande 4,7 procent.

Personalomsättning

Avgångar jan - jul

Antal tillsvidareanställda
jul

Personalomsättning %

2018

563

8 586

7%

2017

591

8 354

7%

2016

463

8 184

6%

Totalt inom kommunen är personalomsättningen 7 % under perioden januari-juli 2018,
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viket är en oförändrad nivå jämfört med samma period 2017.

Hälsa och arbetsmiljö
Ett arbete med en kommungemensam hälsoanalys har genomförs under våren med
syfte att få en bild av om de investeringar kommunen gör i personalens hälsa får önskad
effekt. Analysen kommer att ligga till grund för en mer långsiktig hälsostrategi i syfte att
minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

Utfall tom juli 2018

Utfall tom juli 2017

Utfall tom juli 2016

Sjukfrånvaro
i procent av ordinarie
arbetstid - kvinnor

8,8

8,7

8,5

Sjukfrånvaro
i procent av ordinarie
arbetstid - män

5

4,5

4,5

Sjukfrånvaro
i procent av ordinarie
arbetstid - total

7,8

7,5

7,4

Den totala sjukfrånvaron ökar med 0,3 procentenheter 2018 i jämförelse med
motsvarande period 2017. Ökningen var störs bland män, som ökade med 0,5
procentenheter. Bland kvinnor var ökningen marginell med 0,1 procentenheter.
Det är den korta sjukfrånvaron som står för den ökning vi ser. Det är bland män som
korttidssjukfrånvaron ökar mest och detta resulterar i att männens sjukfrånvaro totalt
sett också ökar mer än bland kvinnor.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-Juli 2017
Åldersintervall
SKL

Jan-Juli 2018

K

M

Total

K

M

Total

-29

8,6 %

5,2 %

7,5 %

8,9 %

5,8 %

7,9 %

30-49

8,7 %

4,3 %

7,5 %

8,5 %

4,6 %

7,4 %

50 -

8,7 %

4,5 %

7,7 %

9,2 %

5,0%

8,1 %

Totalt

8,7 %

4,5 %

7,5 %

8,8 %

5,0 %

7,8 %

I åldersintervallet 30-49 år, bland kvinnor minskar sjukfrånvaron med 0,2
procentenheter. Det är inom denna kategori som en stor del av kommunens anställda
finns. Bland män i samma åldersintervall ökar sjukfrånvaron.
I de övriga åldersintervallen ökar sjukfrånvaron, både bland kvinnor och män.

30

Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens nämnder. Perioden januari till juli
2018 hade Byggnadsnämnden lägst sjukfrånvaro. Näst lägst sjukfrånvaro hade
Utbildningsnämnden på samma nivå som Kommunstyrelsen. Vård- och
omsorgsnämnden hade den högsta sjukfrånvaron följt av socialnämnden och Barn och
skolnämnden. Det är också inom dessa verksamheter som många av kommunens
kontaktyrken finns, vilket är en del av förklaringen till att dessa nämnder har en högre
sjukfrånvaro än inom de andra nämnderna.
När man analyserar sjukfrånvaron bör man dock ha i åtanke att enstaka medarbetares
långtidssjukfrånvaro får ett stort genomslag på den totala sjukfrånvaron i de mindre
nämnderna, räknat till antalet medarbetare.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

Utfall tom juli 2018

Utfall tom juli 2017

Utfall tom juli 2016

Sjukfrånvaro
60 dagar eller mer i
procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

39,1

43,3

41,5

Sjukfrånvaro
60 dagar eller mer i
procent av total
sjukfrånvaro - män

27,7

28,8

30,8

Sjukfrånvaro
60 dagar eller mer i
procent av total
sjukfrånvaro - total

37,1

41

41,5

Andelen långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) har minskat. Denna minskning sker
inom de flesta nämnderna. Både kvinnor och män har en lägre andel
långtidssjukfrånvaro första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017.

31

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling

Det är korttidssjukfrånvaron som ökar bland kommunens anställda. Under februari
månad brukar sjukfrånvaron vara som högst, vilket även är fallet 2018. I jämförelse med
februari månad 2017 har sjukfrånvaron ökat med ca 1 procentenhet, både bland män
och kvinnor. Under influensaperioderna ökar sjukfrånvaron jämfört med tidigare år,
vilket resulterar i en högre sjukfrånvaro för hela perioden januari-juli.

Miljö
Aktuella händelser
Den 23-28 april 2018 arrangerades Hållbarhetsveckan i Lund med ca 50 olika
arrangemang. Hållbarhetsveckan arrangerades av Lunds universitet i nära samarbete
med Lunds kommun. Kommunen var huvudarrangör för bland annat Meetingpoint
Urban Magma, Konsumtionens klimatpåverkan och Miljöläget i Lund. Hållbarhetsveckan
syntes även publikt på Stortorget genom fotoutställningen Onepointefivedegrees.
Lunds kommun samordnar EU-projektet (H2020) COOL DH som handlar om
lågtempererad fjärrvärme från forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Partners i
Lund är Kraftringen, LKF, Lunds universitet och Alfa Laval.
Biokolprojektet, från rest till bäst, har fått fortsatt stöd från Vinnova. Genom behandling
av organiskt restavfall, t.ex. park- och trädgårdsavfall får man fram biokol som kan
användas som jordförbättring samtidigt som man binder koldioxid. Positiva effekter av
processen är att man kan skilja ut cadmium och att man får en kolsänka.
Borgmästaravtalet 2030 - samverkan med företag i Lund om klimatfrågor är en del av
arbetet med att stärka samarbetet med Lunds näringsliv för att nå kommunens
klimatmål. Totalt har 21 företag skrivit under en avsiktsförklaring där man lovar att
bidra till minska klimatutsläppen inom Lund. Undertecknandet gjordes under högtidliga
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former i rådhuset i april. Samverkan sker med företagsnätverket Lunds klimatallians.
Lund har deltagit i WWF:s klimatutmaning för städer, One Planet City Challenge. En
internationell jury har bedömt kommunens klimatarbete och Lund kom återigen till
nationell final i årets klimatkommun. I samband med tävlingen genomfördes även en
kampanj mot allmänheten, We Love Lund, där medborgare fick rösta på sin kommun
och lämna synpunkter på kommunens arbete.
I Aktuell hållbarhets miljöranking av kommuner kom Lund på sjätte plats.
Årets miljöpris tilldelades Luca Beradi elev på internationella skolan i Lund.
Inom Brunnshögsprojektet har markanvisningstävlingar genomförts där Smart-City har
varit tema. Tanken har varit att Smart-City ska ses som ett verktyg för att nå
hållbarhetsmålen. Det handlar om olika lösningar, tekniska och mänskliga, som bidrar
till att nyttja naturens resurser på ett sätt som gynnar hållbarhet. Utvecklingsområdet
Västerbro har deltagit i Citylab action. Citylab är en certifiering för hållbar
stadsutveckling av Sweden Green Building Council.
Arbetet med framtagande av LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun, pågår för
fullt vilket även inbegriper de aktuella frågorna kring mikroplast och konstgräsplaner.
Sommarlund med sina 200 arrangemang i år är ett miljömärkt event diplomerat av Håll
Sverige Rent. Detta är en insats som uppfyller många av Lunds miljömål på samma gång
då det engagerar en stor grupp medarbetare och når en bred publik.
Biblioteken fortsätter publika miljösatsningar med bland annat ett gediget grönt
program på miljöbiblioteket. Detta innehåller ämnen som behandlar flertalet av
LundaEkos prioriterade områden och förväntas liksom tidigare år att nå en bred och
stor publik.
I mars 2017 beviljades vård- och omsorgsförvaltningen medel från klimatanslaget för
att byta ut bilar i hemvården mot elbilar. Bytet har fördröjts eftersom det inte har
funnits laddinfrastruktur och förhandlingen kring kostnaden för elstolparna har dragit
ut på tiden. Nu har tre leasingbilar beställts och levereras inom kort till hemvården i
Södra Sandby.
Spyken arbetar under läsår 2017/2018 med lärande för hållbar utveckling med en
extern processledare och med tre lärare som koordinatorer.
Arbetet med täckning av Rögle deponi går snabbare än planerat. Detta till följd av bygg
och anläggningsverksamhet i Lund. Ca 30 % av de 20 hektaren är klara.
Metanreducerande åtgärder har fått stöd från Klimatklivet.

Utmaningar
I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms
som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några delmål som specifikt behöver mer insatser
är ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt,
miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg
samt utsläpp av mikroplaster.
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Framtid och utveckling
Färre ska försörja fler
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år och 65 år och äldre, där
efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det
största skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det på är att ”färre ska försörja
fler”, vilket är i linje med att den så kallade försörjningskvoten ökar i hela riket. Den
demografiska förändringen kommer att fortsätta under lång tid framöver. Procentuellt
är det gruppen kommuninvånare över 80 år som ökar mest och på en 10-årsperiod
förväntas gruppen 80 år och äldre öka med cirka 70 procent. Antalet personer som är
över 100 år fördubblas. Det är en stor utmaning för kommunens verksamheter att möta
behoven som befolkningsförändringen medför, samtidigt som inkomsterna i form av
skatteintäkter, stadsbidrag och utjämning inte förväntas öka i samma takt.
Medborgarnas efterfrågan på insatser och service ökar samtidigt, detta är tydligt inom
både socialtjänsten, kultur och fritidsverksamheten, äldreomsorgen och skolan.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar inför de kommande
åren. Utmaningarna består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att vara
större än tillgången och personalrörligheten kan förväntas öka. Det är därför nödvändigt
att behålla medarbetare genom att erbjuda dem kompetensutveckling och möjligheter
att utvecklas i arbetet samt attraktiva anställningsvillkor. Det är en framgångsfaktor hur
väl vi attraherar den yngre generationens medarbetare som antas ha ett annat
förhållningssätt till sitt arbete. Att i linje med Visionen och implementeringen av den,
fortsatt satsa på att ge personalen ett stort inflytande i det dagliga arbetet och skapa en
trygg arbetsplats med en rimlig arbetsbelastning gör att personalen vågar ta initiativ och
pröva nytt vilket ger både utmanande och intressanta tjänster.
Kommunens nya arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för
kompetensförsörjning ska bidra till en positiv utveckling.
Kommunen genomför en gap- analys som ska visa behovet av rekrytering på lång sikt.
Resultatet ska vara klart under hösten 2018.
Genom ett intensivt hälsofrämjande arbete är förhoppningen att kunna se en positiv
utveckling av sjukfrånvaron de närmaste åren. Att arbeta med förebyggande och tidiga
insatser vid tecken på ohälsa och att motverka ohälsosam arbetsbelastning, är centrala
delar i det här arbetet.
Samhällsutveckling
Kommunen satsar på ett ökat fokus på digitalisering med nyinrättad
digitaliseringschefstjänst som ersätter tidigare IT-chef. Digitalt först är en ledstjärna
liksom fokus på en samlad kundupplevelse både för medborgare och personal.
Regeringen har bestämt att det civila försvaret ska byggas upp igen. Kommunerna
kommer att ha huvudansvaret för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna
övningar tillsammans med det militära försvaret, förstärka säkerhetsskyddet och öka
robustheten i viktiga samhällsfunktioner.
Malmö–Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer. Fram
till 2025 förväntas vi bli 100 000 fler skåningar. Det är därför nödvändigt att bygga ut
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kollektivtrafiken och knyta fler orter till det regionala tågnätet för att nå ett hållbart
transportsystem. Planberedskapen för bostadsbyggande är god, men planerna behöver
kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen
och utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det viktiga spårsystemet,
som är en förutsättning för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar med
satsningar som främjar bostadstillväxt och hållbar stadsmiljöutveckling. Trafikverket
startar 2019 arbetet med järnvägsplan för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund, där
Lunds kommun deltar som aktiv samarbetspartner. Andra stora infrastrukturprojekt
som berör Lunds kommun är nya trafikplatser längs E22 (Ideon och Lund Södra).
Fler av de stora utbyggnadsområdena som är i uppstartsskede, exempelvis Västerbro
och Ideon/Medicon, ägs av andra aktörer än Lunds kommun. Detta ställer krav på ett
helt nytt arbetssätt där kommunen får en roll som sammanhållande kraft för att
planläggning och utbyggnad ska kunna ske. Finansiellt innebär det bland annat att
kommunen måste förvärva mark för allmänna anläggningar.
För att så långt det går bevara den goda åkermarken kring Lund och tätorterna, kommer
förtätningar bli det viktigaste instrumentet för att kunna skapa nya bostäder i
kommunen.
När översiktsplanen har antagits påbörjas arbetet med en Utbyggnads- och
boendestrategi med en tidsaspekt på tio år enligt tidigare beslut.
Andra beslutade utvecklingsområden är exempelvis att återskapa förtroendet att resa
med färdtjänsten.
För att bygga upp ett effektivt e-arkiv ska Lunds kommun vara värdkommun för ett
gemensamt e-arkiv för upp till 15 kommuner. För att höja kvalitén och kompetensen för
gode män/förvaltare kommer en certifiering införas. För att förbättra rättssäkerheten
inom skolområdet kring kränkande behandling och diskriminering kommer det att
införas ett digitalt system för att hantera anmälningar och utredningar.
Nya lagar och förordningar
- Regeringens utredningar kring arbetsmarknadsuppdraget samt mottagandeutredningen
kan innebära stora förändringar av kommunens uppdrag.
- Nationell kvalitetsplan I (SOU 2017:21) finns förslag till en nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer. Föreslagna åtgärder syftar till högre kvalitet och
effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad
personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi.
- Nationell demensstrategi - Regeringen beslutade i maj 2018 om en nationell strategi för
omsorgen om personer med demenssjukdom. De nationella riktlinjerna revideras och
Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2018 ta fram målnivåer för vård och omsorg vid
demenssjukdom.
- Socialtjänstlagen ska ses över för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter
individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Uppdraget
ska redovisas senast den 1 december 2018.
- Regeringen har beslutat om en ny särskild boendeform. Lagändringen gällande
biståndsbedömt trygghetsboende träder i kraft den 2 april 2019.
- Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen I enlighet med direktiv (Dir.
2016:40) ska insatser enligt LSS och assistansersättningen i socialförsäkringsbalken
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(SFB) ses över för att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling och
ändamålsenliga insatser enligt LSS.
- Hjälpmedelsutredningen - Utredningen (SOU 2017:43) På lika villkor – delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen har överlämnats till regeringen med
förslag på åtgärder för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt se över frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap
och effektiv verksamhet för hjälpmedel.
-Skollagen , Utöver de förändringar i skollagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns det även
bestämmelser som träder i kraft 1 juli 2019 som kommer att påverka verksamheterna
framöver:



Varje elev ska ha en mentor som följer kunskapsutvecklingen och
studiesituationen i dess helhet
Förbättrad struktur och kvalitet på introduktionsprogrammen:

-Läroplan för förskolan En ny reviderad läroplan för förskolan har tagits fram och
föreslagits för regeringen. Ett implementeringsarbete kommer att behövas.
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Verksamhetsredovisning
Kommunstyrelsen
Digitalisering är prioriterat inom kommunkontoret och genom rekrytering av en
digitaliseringschef kommer arbetet att ta ny fart. Ett led i digitalisering är nytt HRsystem som varit i fokus under våren. I samband med detta utvecklas hela HRverksamheten i Lunds kommun, det så kallade HR-lyftet, med bl a framtagande av en ny
arbetsgivare-och arbetsmiljöpolicy.
Införandet av visionen och förhållningssätten har fortsatt i hela organisationen.
Kommunkontoret leder och stöttar förvaltningarna i arbetet.
Ny grafisk profil- som är en del i kommunikationsplattformen – har lanserats.
Ett stort arbete har varit att genomföra EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i hela
organisationen.
Nämndens prognos väntas hamna på ett överskott på 6 miljoner kronor. Avvikelsen är
en följd av vakanta tjänster, senarelagda projekt däribland utredning gällande
hedersrelaterat våld och personalfrämjande åtgärder.
Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Politisk ledning
Delårsrapporten för politisk ledning omfattar den politiska organisationen kring
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämnden, överförmyndarnämnden samt
Habostyrelsen. I resultaträkningen ingår även revisionen.
Politisk ledning prognostiserar en positiv budgetavvikelse på helår om 2 miljoner
kronor. Avvikelsen avser överförmyndarnämnden plus 2 miljoner kronor,
kommunfullmäktige plus 0,3 miljoner kronor samt Habostyrelsen minus 0,3 miljoner
kronor. Överförmyndarnämndens överskott beror på att det kommit färre
ensamkommande barn till Lund än budgeterat.
För investeringar, avseende byggnader, är prognosen 254 miljoner kronor. Total
investeringsram uppgår till 260 miljoner kronor.

Servicenämnden
Nämndens verksamhet har under året påverkats påtagligt av vädret. Vinterns väder har
inneburit ökad snö- och halkbekämpning och den långvariga kylan har lett till försenad
start av anläggningsentreprenader. Den långa och varma sommaren har inneburit
ändrade rutiner till exempel inom arbetsmiljö och hantering av livsmedel. Dessutom har
den långa kalla vintern och den långa varma sommaren lett till ökade mediekostnader
för fastigheter.
Nämnden prognostiserar ett resultat i nivå med budget.
Beräknad årsprognos avseende investeringarna uppgår till 471,0 miljoner kronor,
fördelat på nämndens ram 217,3 miljoner kronor och bygginvesteringar 253,7 miljoner
kronor.
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Byggnadsnämnden
Nämndens verksamhet visar på en fortsatt hög produktionstakt för översiktlig
planering, detaljplanering, bygglov samt lantmäteritjänster. Hittills under året har stort
fokus varit på kommunens Översiktsplan för Lund. När denna är avslutad kommer
revidering av utbyggnads- och boendestrategin ta vid.
Bygglovsavdelningen lanserar i september en e-tjänst för digital bygglovsansökan. I nära
samarbete med IT-avdelningen har förvaltningen utvecklat en digital
ärendehandläggning av bygglov med sökande i fokus. Hittills i år har bygglov beviljats
för 585 bostäder, startbesked har lämnats för 1 139 bostäder och 595 slutbesked har
utfärdats.
I nära samarbete med tekniska nämnden har kommunens exploateringsprocess
kartlagts och utvecklats. Syftet är att skapa en visuell bild av processen för att
effektivisera och tydliggöra roller och förväntningar.
På helåret prognostiserar byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket
förklaras med högre intäkter för planavgifter.

Tekniska nämnden
Nämnden arbetar för att genomföra de beslutade utvecklingsmålen och bedömer att de
kommer att klaras. Utöver utvecklingsmålen är det även stort fokus på ökat
bostadsbyggandet, genomförande av spårvägsbygget och en fungerande färdtjänst.
För nämndens ordinarie verksamhet gör nämnden bedömningen att resultatet kommer
att uppgå till plus 6,9 miljoner vid årets slut. Orsaker, som nämnden framför, är främst
en ökad budgetram till följd av nytt färdtjänstavtal. Färdtjänstavtalet överklagades vilket
innebär att den tidigare operatören fortfarande handhar färdtjänsten till en lägre
kostnad.
För exploatering och infrastruktur gör nämnden en bedömning att resultatet kommer
att uppgå till 14,4 miljoner kronor. Orsakerna till resultatet är främst lägre kostnader för
avskrivningar och räntor eftersom investeringsprojekt inom infrastruktur är
senarelagda. Kapitalkostnaderna påverkas också av ändrade redovisningsprinciper där
avskrivning påbörjas först när ett projekt är avlutat jämfört med tidigare när
avskrivning påbörjas årsvis.
Inom investeringsverksamheten bedöms tilldelad budgetram användas.

Miljönämnden
Nämndens ansvar, vad avser den lagstadgade myndighetsutövningen, utförs enligt plan.
Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att
tillgå, uppfylls avseende perioden.
Avseende miljöarbetet kan nämnas framtagandet av kemikalieplanen, som också
inbegriper frågorna kring konstgräsplaner och mikroplaster.
Sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens personal har ökat något jämfört med 2017 men
är fortfarande relativt låg. Arbetsmiljöfrågor har hög prioritet på förvaltningen och
aktiva insatser görs för att sänka sjukfrånvaron.
Vad gäller ekonomin prognostiserar nämnden ett nollresultat.
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Kultur- och fritidsnämnden
Under sommaren har nämnden erbjudit en mängd välbesökta aktiviteter genom
Sommarlund och Lov i Lund. Dessutom har friluftsbaden haft fritt inträde för alla
sexåringar i Lund. Stadsbibliotekets utställning "LasseMaja och cirkusmysteriet" var
också välbesökt.
Idrottsservice vann ”Årets miljöbragd” i Lunds kommun på grund av övergången till
fossilfria drivmedel och arbetet för olika miljöfrågor kring t ex konstgräsplaner. Under
våren blev det även klart att Lund i december blir värd för årets upplaga av
Musikhjälpen.
Nämnden lämnar en positiv prognos på 7,2 miljoner kronor. Orsaken till resultatet är
främst att arbetet med införande av musikcheck ännu inte har kommit igång.
Nämnden beräknar att investera för 10,5 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor
lägre än budget. Främsta orsaken till den lägre investeringsnivån är senareläggning av
ombyggnation av biblioteken på Norra Fäladen och Nöbbelöv.

Socialnämnden
Inom verksamheten är det fortsatt högt inflöde av anmälningar och ansökningar. Antalet
barn och unga som kommit som ensamkommande har minskat snabbare än förväntat.
Det har inneburit att den planerade nedtrappningen av verksamheten kunnat ske
snabbare än planerat.
Nämnden prognostiserar ett underskott på 31,4 miljoner kronor, vilket är en försämring
med 14 miljoner kronor sedan majprognosen. Prognostiserat underskott fördelas på
nämndens kommunfinansierade verksamheter, minus 16,4 miljoner kronor, och
enheten flykting, minus 15 miljoner kronor.
Inom den kommunfinansierade verksamheten beror underskottet av högre kostnader
för externt köpt vård än vad som har budgeterats.
Inom enheten flykting beror underskottet främst på att migrationsverket har avslagit
ersättningsansökningar avseende ersättning för ensamkommande barn på externa HVBboende med bistånd enligt socialtjänstlagen där det finns behandlingsbehov
motsvarande lagen om vård av unga. Migrationsverkets avslagna ansökningar
motsvarar försämring av prognosen på 12 miljoner kronor. Ersättningssystemet är nytt
och trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. De nya reglerna saknar rättspraxis och stor
osäkerhet föreligger om hur migrationsverket ska agera. Samtliga avslag är överklagade
till migrationsverket. Nämnden flaggar för att ytterligare försämring av resultatet
motsvarande 19 miljoner kronor kan komma att ske under året, till följd av det nya
ersättningssystemet.
Den siste augusti uppgår sökta, men ännu inte utbetalda, statsbidrag från
migrationsverket till 39 miljoner kronor.
Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden arbetar strukturerat, utvecklingsmålen följs löpande och målen förväntas till
övervägande del att uppfyllas. Fastställda verksamhetsplaner följs upp och inom ramen
för det systematiska förbättringsarbetet pågår omfattande uppföljning av
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verksamheternas kvalitet.
Förvaltningens arbete har vidare fokuserats på att möta förändrade behov av stöd,
service och omvårdnad, strategiskt arbete med kompetensförsörjning samt åtgärder för
att effektivisera verksamheten i syfte att ha ekonomisk balans.
Nämnden prognostiserar ett resultat på plus 49,1 miljoner kronor varav SoLverksamhet är plus 12,0 miljoner kronor, LSS-verksamheten är plus 34,1 miljoner
kronor och gemensam verksamhet är plus 2,8 miljoner kronor. En del av det positiva
resultatet är medel avsatta för volym- och behovsförändringar bedöms inte disponeras
fullt ut. Nämnden gör bedömningen att 21,3 miljoner kronor inte kommer att behövas.
Resterande del av överskottet hänförs till den löpande verksamheten.
Nämnden förväntas inte full ut disponera sin investeringsram, utan redovisar ett
överskott på 2,4 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden
Nämndens verksamheter visar generellt sett upp mycket bra resultat. De genomsnittliga
betygspoängen har ökat och det är också allt fler elever som tar examen. De allra flesta
elever känner sig trygga i våra skolor. Eleverna är dock fortsatt för stressade i skolan.
Sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört med motsvarande mätperiod föregående år.
Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro är något mindre, men kvarstår.
Det är tydligt att det finns ett gediget intresse för miljöfrågan inom nämndens
verksamheter men det är en stor utmaning att fånga upp och organisera engagemanget.
Spyken är ett bra exempel på hur en skola kan arbeta med lärande för hållbar utveckling
integrerat i befintlig undervisning och med drivkraft från både elever, personal och
ledning.
Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 2,5 miljoner kronor. Underskottet
hänförs främst till området gymnasieskola och förklaras med att fler elever på
yrkesprogram och färre elever på högskoleförberedande program än vad som
budgeterats. I nuläget är det totala antalet elever i nivå med det budgeterade, men en
förskjutning mellan programmen har skett.
Nämnden förväntas inte fullt ut disponeras sin investeringsram, utan redovisar ett
överskott på 2 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden
Uppdraget att bygga en ny Barn- och skolförvaltning påbörjades under våren genom att
rekrytera en ny förvaltningsledning utifrån den politiskt beslutade huvudstrukturen
med tillägg av en kvalité- och myndighetschef. Utbildningsområden beslutades och
bemannades med utbildningschefer för planerad start den 1/1 2019. Efter två veckors
kommunövergripande introduktion i augusti har nu den nya förvaltningsledningen
påbörjat ett omfattande kartläggningsarbete i syfte att identifiera utvecklingsområden.
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn. Skolinspektionen gav
huvudmannen föreläggande inom två områden. Resultatuppföljning av grundsärskolan
och mottagande av nyanlända elever. Skolinspektionen beslutade i augusti att
huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 61 miljoner kronor, vilket är en följd av
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volymförändringar inom förskolan och grundskolan. I förhållande till budget beräknas
förskolan har cirka 325 fler barn, grundskolan cirka 240 fler elever och fritidshemmen
cirka 120 fler barn. Det ökade antalet barn/elever motsvarar 56 miljoner kronor av
underskottet. Resterande 5 miljoner kronor avser ej uppnådd lokaleffektivisering.
Nämnden förväntas full ut disponera sin investeringsram.

Renhållningsstyrelsen
En deletapp av planerad solpanelsanläggning blev klar under juni månad och
stadsbidrag om 30 procent av investeringskostnaderna har utbetalt. Arbetet med Rögle
deponi går framåt och ca 30 procent av täckningsarbetena är utfört.
Minskade sjuktal är en positiv utveckling för delåret.
Styrelsen prognostiserar ett resultat på plus 0,1 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner
kronor lägre än budget.
Styrelsen förväntas full ut disponera sin investeringsram.
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Följande nyckeltal
Pedagogisk verksamhet
Utfall 2015

Större
städer 2017

25 164

22 804

17 345

26 408

32 769

31 665

21 885

254

256

251,15

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning, högskoleförberedande
program hemkommun

15,41

15,38

14,97

14,68

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning, yrkesprogram
hemkommun

13,09

12,84

12,76

12,93

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 1 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel
(%)

37,4

37,58

*26,9

Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel
(%)

15,03

13,41

*27,6

88,24

85,17

76,68

Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Lokalyta per barn förskolan

12,9

16,7

Lokalyta per elev grundskolan

17,4

18,5

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola
åk 1-9, kr/elev

25 277

Kostnad lokaler kommunal förskola,
kr/inskrivet barn
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun,
genomsnitt (17 ämnen)

Gymnasieelever med examen eller
studiebevis inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%)

89,3

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min
skola som helhet, positiva svar, andel (%).

90,39

*84,99

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola
som helhet, positiva svar, andel (%)

73,28

*73,54

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola
åk 1-9, kr/elev

2 247

2 297

1 854

3 107

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9,
kr/elev

112 245

109 299

103 224

105 594

7 516

7 348

7 371

6 197

61 547

58 050

56 203

58 297

Kostnad för måltider i kommunal
grundskola åk 1-9, kr/elev
Kostnad för undervisning i kommunal
grundskola åk 1-9, kr/elev

Indikatorerna Lokalyta per barn förskola och Lokalyta per elev grundskola redovisas för
första gången. En direkt jämförelse mellan mätperioderna är vanskligt då mätningen
2016 avsåg kalenderår medan mätningen 2017 avser läsår 17/18 samt det råder en
fortsatt osäkerhet över storleken på lokaler. En fortsatt utveckling av mätmetoderna
kommer göras samtidigt som analysen ska förbättras.
Utfallet för indikatorn Lokalyta per barn förskola 2017 uppgår till 12,9 BRA per barn och
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är en minskning av antal BRA per barn jämfört med mättillfälle 2016. Minskningen
förklaras dels med antal barn har ökat från 4 455 barn 2016 till 4 844 barn läsår 17/18
samt en minskning av BRA-yta dels av att mindre förskoleenheter har avvecklats under
perioden.
En följdeffekt av ökning av antal barn och minskning av yta på lokalerna är att utfallet
för indikatorn Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn har minskat.
(Jämförelse med gruppen större städer finns inte vad gäller yta)

Vård- omsorg och social verksamhet
Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Större
städer 2017

Väntetid i antal dagar från beslut till insats
avseende boende enl. LSS § 9.9,
medelvärde

67

140

135

209,21

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde

44

29

37

61

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

88

89

90

88,48

9,99

5,24

2,73

12,95

Hur nöjd är du sammantaget med ditt
äldreboende?

78

81

80

80,76

Kostnad särskilt boende äldreomsorg,
kr/brukare

891 852

845 962

822 513

790 574

Kostnad hemtjänst äldreomsorg,
kr/hemtjänsttagare

351 604

334 556

319 308

259 080

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Större
städer 2017

Indikatorer

Utfall 2018

Kommunmottagna i flyktingmottagandet
senaste 24 mån med uppehållstillstånd,
antal/1000 inv.

Övrig verksamhet
Indikatorer

Utfall 2018

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

43

40,25

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

62

58,25

83

83

82,89

Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs
enkätdel, ranking

178

177

109

151,71

Nyregistrerade företag kommun,
antal/1000 invånare

6,33

6,97

6,39

5,93

7,85

7,76

*10,34

Gott bemötande vid kontakt med kommun,
andel av maxpoäng (%)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)
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Indikatorer
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen,
andel (%) av bef.

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Större
städer 2017

3,13

3

2,62

2,67

4,58

44

Finansiella rapporter
Resultaträkning och kassaflödesanalys
RESULTATRÄKNING delårsrapport 2
miljoner kronor
Koncernen
2018
Augusti

2017

Prognos

Budget

Augusti

2018
Helår

Augusti

2017

Prognos

Helår

Verksamhetens
intäkter

1 234

1 812

1 871

1 184

1 873

3 414

5 235

5 147

Verksamhetens
kostnader

-5 024

-7 734

-7 780

-4 761

-7 451

-6 422

-10 220

-9 760

-237

-361

-350

-229

-348

-636

-781

-787

0

0

0

2

-4 027

-6 283

-6 259

-3 806

-5 924

-3 644

-5 765

-5 405

3 677

5 729

5 775

3 504

5 578

3 677

5 729

5 578

Generella statsbidrag
och utjämning

322

502

431

253

422

322

502

422

Finansiella intäkter

112

122

133

104

115

7

9

10

Finansiella kostnader

-28

-48

-71

-27

-42

-83

-123

-146

0

0

2

15

56

22

9

30

164

279

352

474

Skatt

0

0

0

0

0

-50

-81

-91

Minoritetsandel

0

0

0

0

0

0

0

-5

Resultat före
extraordinära poster

56

22

9

30

164

229

271

379

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

0

0

Extraordinära
kostnader

0

0

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

55

22

9

30

164

229

271

379

Avräkning mot
balanskravet

-1

-1

-3

-2

Årets resultat efter
balanskravsjusteringa
r

54

21

27

162

Avskrivningar
Jämförelsestörande
poster
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella,
jämförelsestörande
poster
Resultat efter
finansiella poster

9
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-4

15

KASSAFLÖDESANALYS delårsrapport 2
miljoner kronor
Kommunen
2018

2017

Augusti

Augusti

Helår

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat efter finansiella poster

55

30

164

- Justering för av- och nedskrivningar

237

229

352

- Justering för avsättningar

44

27

59

- Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

-3

7

-15

Minskning av avsättning på grund av utbetalningar

-13

-12

-22

Medel från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

320

274

538

-6

0

-35

185

96

-76

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-219

-96

94

Kassaflöde från löpande verksamhet

280

274

521

-4

0

-1

-568

-448

-872

0

2

2

Investeringsbidrag

42

1

56

Förändring finansiella anl.tillgångar

-4

0

-534

-445

-815

-297

173

-201

Upplåning kortfristiga lån

150

100

800

Fordran avseende förmedlade lån

395

-184

-300

0

1

-131

-1

17

12

247

107

180

0

0

-1

Periodens kassaflöde

-7

-64

-114

Likvida medel vid årets början

56

170

170

Likvida medel vid periodens slut

49

113

56

Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella tillgångar
Investering i materiella tillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamhet
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning/amortering långfristiga lån

Långfristiga fordringar
Ökning kortfristiga placeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
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Balansräkning
BALANSRÄKNING delårsrapport 2
miljoner kronor
Koncernen
2018

2017

2018

2017

Augusti

Utg. balans

Augusti

Utg. balans

Immateriella anläggningstillgångar

9

7

217

213

Materiella anläggningstillgångar

6 855

6 522

17 972

17 200

Finansiella anläggningstillgångar

1 958

1 950

265

239

Långfristiga fordringar

2 134

2 579

163

146

17

18

17

18

10 973

11 076

18 634

17 816

287

281

334

330

1 608

1 743

879

1 303

144

143

175

178

49

56

266

378

2 088

2 223

1 654

2 189

TILLGÅNGAR

13 061

13 299

20 288

20 005

Årets resultat

55

164

229

379

418

317

418

317

Övrigt eget kapital

4 197

4 134

6 233

5 899

EGET KAPITAL

4 670

4 615

6 880

6 595

523

491

564

530

60

61

752

761

583

552

1 316

1 291

Långfristiga skulder

4 201

4 456

7 098

6 746

- varav lån för annans räkning

2 093

2 538

70

63

Kortfristiga skulder

3 607

3 676

4 994

5 373

- varav lån för annans räkning

1 200

1 150

SUMMA SKULDER

7 808

8 132

12 092

12 119

13 061

13 299

20 288

20 005

2 249

2 253

2 249

2 253

Bidrag till statlig infrastruktur
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager, exploateringsfastigheter
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Resultatutjämningsreserv

Avsättning pensioner och liknande
Andra avsättningar
AVSÄTTNINGAR

SKULDER O EGET KAPITAL
Ansvarsförbindelser
Pensionskuld intjänad före 1998
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Redovisningsprinciper
Lunds kommun följer KRL, Kommunal redovisningslag, och rekommendationer som
lämnas av RKR, Rådet för Kommunal Redovisning, på alla punkter. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen.
Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds kommun och de juridiska personer i
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med detta menas att kommunen innehar
minst 20 procent av rösterna i denna juridiska person. VA SYD ingår trots att
ägarandelen är 18,99 procent. Där har kommunen förvaltningsansvar men det bedrivs i
ett bolag ägt av flera kommuner. Fastighets AB Arenan och Science Village Scandinavia
AB har inte tagits med i enlighet med rekommendation nummer 8.2 om sammanställd
redovisning, då omsättningen understiger två procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag.
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 142

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0624

Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 234
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Anföranden
Mattias Horrdin (C), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD), Cherry Batrapo (FI), Christina
Sjöström (MP), Helena Falk (V), Nita Lorimer (V), Ulf Nymark (MP),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL)och Lars V Andersson (C)
yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L) och Christina Sjöström (MP) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022,
enligt förslag, med den justeringen att även sammanträdesarvodena i
Bilaga 1, B 1.3.1, ska vara knutna till kommunalrådslarvodena
att de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
Lars V Andersson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anders Almgren (S) m.fl
yrkande med följande ändringar
att i Lunds kommun ska finnas 5 kommunalråd, med uppdelningen 3
styrande och 2 i opposition,
att det finns möjlighet att dela dessa tjänster mellan olika personer,
att “övriga kommunal/oppositionsråd” har inom sitt uppdrag att
inneha presidiepost i en kommunal nämnd,
att ingen utökning av politiska sekreterare ska ske.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl yrkande med följande
ändringar
att de tre första raderna under rubriken 5:2
Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att i konsekvens med ovanstående yrkande begreppet
oppositionsråd utgår ur bestämmelserna, och alla kommunalråd helt
enkelt benämns kommunalråd.
Cherry Batrapo (FI) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl yrkande med följande
ändringar
att antal kommunalråd/oppositionsråd inte utökas, men att
tjänsterna ska kunna delas mellan två personer,
att antal politiska sekreterare inte utökas men möjlighet att dela på
tjänsterna utifrån behov och önskemål från de partier som
disponerar dem
att kommunalråd/oppositionsråd inte får någon extra ersättning för
presidieuppdrag i nämnder
att det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag
som i kommunens nämnder och styrelser.
Nita Lorimer (V) yrkar i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl
yrkande med den ändringen
att kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
månad
att kommunalråden inte får någon extra ersättning för
presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller nämnder
att antalet kommunalråd inte utökas
att antalet politiska sekreterare inte utökas
att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från
samma eller olika partier
att maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 3,5 timme
att det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag
som i kommunens nämnder och styrelser.
Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med Anders Almgrens (S)
m.fl yrkande med den ändringen
att ej utöka antalet kommunalråd/oppositionsråd samt politiska
sekreterare
att möjlighet till delning av dessa uppdrag 50% på 2 personer finns.
Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl
yrkande med den ändringen
att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på
halvtid,
att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas,
att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst
en nämnd,
att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett
presidieuppdrag i en nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att
alla tillägg i övrigt utgår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-

Utdragsbestyrkande

3 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

att

2022, enligt förslag, med den justeringen att även
sammanträdesarvodena i Bilaga 1, B 1.3.1, ska vara knutna till
kommunalrådslönerna
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Feministiskt
Initiativ, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och FörNyaLund
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 142/01-02.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare
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4 (8)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

8 (8)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 234

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0624

Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag, med följande ändringar:
att i Lunds kommun ska finnas 5 kommunalråd, med uppdelningen
3 styrande och 2 i opposition,
att det finns möjlighet att dela dessa tjänster mellan olika personer,
att “övriga kommunal/oppositionsråd” har inom sitt uppdrag att
inneha presidiepost i en kommunal nämnd.
Torsten Czernyson (KD) yrkar
att ej utöka antalet kommunalråd/oppositionsråd samt politiska
sekreterare
att möjlighet till delning av dessa uppdrag 50% på 2 personer finns.
att i övrigt godkänna bestämmelserna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per
månad
att kommunalråden inte får någon extra ersättning för
presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller nämnder
att antalet kommunalråd inte utökas
att antalet politiska sekreterare inte utökas
att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från
samma eller olika partier
att maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 3,5 timme
att det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag
som i kommunens nämnder och styrelser.
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mia
Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att de tre första raderna under rubriken 5:2
Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det
förekommer.
Börje Hed (FNL) yrkar
att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på
halvtid,
att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas,
att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst
en nämnd,
att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett
presidieuppdrag i en nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att
alla tillägg i övrigt utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 20192022, enligt förslag.
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Reservationer
Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Hanna
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 234/01-03
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

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
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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 10, ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022”
Dnr KS 2018/0624
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
våra egna yrkanden enligt nedan.
Vi framförde, när mötets dagordning fastställdes, att ärendena 10, 11, och
30 skulle utgå ur dagordningen. Vi anser att det faktiskt är det nya KF:s
uppgift att ta beslut inom dessa ärenden. Vi fick inte igenom detta, utan
ärendena behandlades. Vi yrkade i detta ärende:

att de tre första raderna under rubriken 5:2 Kommunalråd/oppositionsråd
utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det
förekommer.

Vi anser alltså att antalet kommunalråd ska vara fem, inte sju som det nu
ser ut att bli. Nu blir det så att man bygger ut med både fler kommunalråd
och politiska sekreterare. Det är speciellt kommunalråden som är dyra, och
vi fokuserar därför vår kritik på utökandet av dessas antal. Att man från
denna valperiod kodifierar vilka kommunalråd som ska vara
oppositionsråd, är också ett feltänk. Vilka kommunalråd som ska
betecknas som styrande, och vilka ska betecknas som varande i opposition,

får visa sig utifrån vilken makt deras partier eller koalitioner i verkligheten
utövar.
För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller
nämnder
Att: Antalet kommunalråd inte utökas
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-03
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Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Barnets bästa
Har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Bestämmelserna har efter förslag från kommunkontoret genomgått
en större strukturell förändring för att förenkla läsbarhet och göra
reglerna tydliga och enklare. Förslaget följer en helt ny struktur och
inleds med en innehållsförteckning. Ett antal förtydliganden har
gjorts i texterna.
De tidigare reglerna har undantagit många förtroendevalda från rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Efter klargörande av
Högsta förvaltningsdomstolen har reglerna nu ändrats så att
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samtliga förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Med betydande del av heltid avses uppdrag på 40%
av heltid eller mer, enligt gällande rätt.
För att lättare kunna konstatera om ett eller flera uppdrag innebär
betydande del av heltid baseras alla arvoden i bestämmelserna på ett
fastställt heltidsarvode för heltidssysselsatt
kommunalråd/oppositionsråd. Beloppet har bestämts till 56 000 kr
per månad, vilket motsvarar 2018 års kommunalrådsarvode med en
uppräkning med den uppskattade genomsnittliga löneökningen för
alla anställda i kommunen.
De nya bestämmelserna innebär även en ökad ersättning för
sammanträden och förrättningar genom att maxtiden för ersättning
höjs från 3,5 timmar till 5,5 timmar.
Partiöverläggningarna har även föreslagit en ökning av antal
kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, fördelat på fyra
kommunalråd och tre oppositionsråd. Till skillnad mot äldre
bestämmelser anges nu i antal hur många som är kommunalråd
respektive oppositionsråd. Tidpunkten från när
kommunalråd/oppositionsråd väljs ändras också från den 15
november till den 1 november för att följa en tidigare förändring av
kommunfullmäktiges mandatperiod som börjar den 15 oktober.
Partiföreträdare ges nu rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvode i kommunstyrelsen.
Månadsarvoden för samtliga presidieposter har justerats upp och
ner i mindre omfattning för att nå jämna procentsatser. Principen är
att arvodena delas upp i olika grupper. Inom gruppen har 2:e vice
ordförande 50% av ordförandearvodet och 1:e viceordförande 40%
av ordförandearvodet.
Barn och skolnämnden och Servicenämnden har både flyttats upp ett
steg respektive i arvodesgrupp. Barn och skolnämnden hamnar nu i
högsta arvodesgruppen och Servicenämnden i den näst högsta.
Presidiet i socialnämnden ges rätt till förrättningsarvode vid jour för
nedlagd tid.
Partiöverläggningarna har föreslagit en ökning av antalet politiska
sekreterare till motsvarande fem heltidstjänster, fördelat på tre
heltidstjänster för kommunstyrelsens presidie samt fyra
halvtidstjänster för övriga fyra kommunalråd. Politiska sekreterare
för kommunstyrelsens ordförande respektive 2:e vice ordförande
föreslås erhålla en månadslön på 79% av heltidsarvodet, medan
övriga behåller dagens nivå på 69% av heltidsarvodet.

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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Bestämmelserna om avdrag vid sjukdom och föräldraledighet har
förtydligats för att förenkla tillämpningen.
Kommunalråd/oppositionsråd har tidigare haft rätt till semester
genom hänvisning till allmänna bestämmelser. Dessa regler förs nu
in uttryckligen, men innebär ingen förändring i sak.
En nyhet är också att de helägda kommunala bolagens
styrelsearvoden regleras i en bilaga till bestämmelserna.
Arvodesnivåerna sätts till motsvarande 2018 års nivåer med
sedvanlig uppräkning för 2019. Viss justering upp och ner har gjorts
för att nå jämna procentsatser. Sammanträdesarvodena anges per
bolag. Vidare ges bolagsstyrelserna rätt till förrättningsarvoden samt
reseersättning och traktamente.

Kommunkontorets kommentar
Den utvidgade rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst som
kommunen är tvungen att ge, kommer att leda till ökade
arvodeskostnader för kommunen. Kostnadens storlek är svår att
beräkna, då detta beror på inkomstbortfallets storlek och hur många
som begär denna ersättning. Vidare sker sammanträden
huvudsakligen kvällstid vilket också minskar antalet som får rätt till
denna ersättning. Partiöverläggningarna föreslår dock möjlighet till
dagsammanträden efter beslut i nämnd, vilket påverkar denna
kostnad.
Den ökade ersättningen för sammanträden och förrättningar ger
varje ledamot/ersättare upp till 605 kr mer per sammanträde eller
förrättning. Detta kommer att medföra ökade arvodeskostnader för
kommunen med minst 1 Mkr.
Ökning av antalet kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning med två heltidstjänster leder till ökade kostnader med ca
1,9 Mkr för 2019, med ökad kostnad för de kommande åren.
Ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster, samt högre lön för två av tjänsterna medför en ökad
kostnad med ca 2,15 Mkr, med ökad kostnad för de kommande åren.
De ökade månadsarvodena för presidiet i Barn och skolnämnden
respektive Servicenämnden samt jourersättningen för
socialnämndens preside leder till ökade arvodeskostnader för dessa
tre nämnder.
Dessa och andra mindre förändringar leder till ökade
arvodeskostnader som måste beaktas vid beslut om slutlig EVP
2019-2021. Kommunkontoret kommer utreda detta närmare inför
beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 20192022, enligt förslag.
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner
enligt bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 20192021.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Akten

Kommunstyrelsen
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2018-08-31

Bestämmelser om
ekonomisk ersättning
till förtroendevalda i
Lunds kommun

Antagna av kommunfullmäktige den 27 september 2018 att gälla från
den 1 januari 2019.

Postadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

046-359 50 00

www.lund.se

kommunstyrelsen@lund.se
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1 Allmänt
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Lunds kommun, det vill
säga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
fullmäktigeberedningar, nämnder, styrelser och utskott samt revisorer.
Bestämmelserna gäller även adjungerade ledamöter i styrgrupper som är
utsedda av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, under
förutsättning att de är att betrakta som förtroendevalda enligt nedan.
I de delar där det uttryckligen anges gäller bestämmelserna även de som
av kommunalt organ valts eller nominerats till styrelse eller annat
beslutande organ i helägda kommunala bolag.
Utöver vad som framgår i dessa bestämmelser har förtroendevald som av
kommunalt organ nominerats till styrelse eller annat beslutande organ i
annan juridisk person än kommunen inte rätt till ersättning enligt dessa
bestämmelser om inte kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om att
ersättning ska utgå.
Med förtroendevald avses i detta sammanhang förtroendevalda enligt
kommunallagen 4 kap 1§.
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ kan utgå som:
a. Sammanträdesarvode
b. Förrättningsarvode
c. Månadsarvode
d. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
e. Pensionsförmån
f. Semesterförmån
g. Reseersättning
h. Barntillsynskostnader
i. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
j. Ersättning i samband med arbetsmarknadskonflikt
I skattehänseende räknas arvoden och ersättningar enligt dessa
bestämmelser som inkomst av tjänst. De är sjukpenning- och
pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen
betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.
För pensionsförmåner finns särskilda bestämmelser, se
”Pensionsriktlinjer för förtroendevalda”
Ersättning betalas ut utan onödigt dröjsmål. Kostnaderna för dessa
ersättningar förs på den nämnd den förtroendevalde vid varje särskilt
tillfälle representerar.
För rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser måste begäran om
ersättning lämnas in till kommunen inom två år från den dag ersättningen
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avser. Om begäran inte ges in inom denna tid, bortfaller rätten till
ersättning.
Vid oenighet om tolkning av dessa bestämmelser med tillhörande bilagor
avgörs frågan av kommunstyrelsen.

2 Heltidsarvode
Heltidssysselsatt kommunalråd/oppositionsråd erhåller ett arvode på 56
000 kr/månad.
Årlig uppräkning av heltidsarvodet ska ske den 1 januari med den
genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i kommunen
året före. Dessa arvodesnivåer gäller från 1 januari 2019.
Se vidare under kapitel 5.2.

3 Sammanträdesarvode
Arvode utgår för sammanträden med kommunfullmäktige,
fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott,
nämndberedningar (ej presidieberedningar) och revisorernas
sammanträden.

3.1 Arvodets storlek
För sammanträden enligt punkt 3 utgår arvode med 1,2% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd
för påbörjad första timme och med ytterligare 0,27% av månadsarvodet
till heltidssysselsatt kommunalråd för
varje därefter påbörjad halvtimme upp till maximalt 5,5 timmar per
sammanträde och dag.
Valberedningens ordförande skall ha dubbelt
sammanträdesarvode.

4 Förrättningsarvoden
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka
följer av uppdraget som förtroendevald men inte omfattas av punkten 3.
a) sammanträden i mellankommunala organ
b) sammanträden med utredningskommittéer projektgrupper och
arbetsgrupper
c) konferens, informationsmöte, årsmöten, studiebesök, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt
samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
d) förhandling eller förberedelser inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt
organ
g) besiktning eller inspektion
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h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
Ersättning för deltagande i verksamheter enligt punkterna a) - i)
förutsätter beslut om deltagande från nämnd eller från den till vilken
nämnd delegerat sådant beslut.
Ledamöter och ersättare i mellankommunala organ, t.ex. vattenråd, som
är utsedda av kommunstyrelsen eller annan nämnd, har rätt till
förrättningsarvode från den nämnd som utsett dem, under förutsättning
att arvode inte utbetalas av det mellankommunala organet.

Undantag
Sammanträden med partigrupp och presidieberedningar är inte
ersättningsgrundande. Ersättning utgår inte heller för protokollsjustering.
Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till förrättningsarvode för
de arbetsuppgifter som ingår i månadsarvodet enligt 5.1.

4.1 Arvodets storlek
För förrättningar enligt punkt 4 a) – i) utgår arvode med 0,6% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd för påbörjad första
timme och med ytterligare 0,27% av månadsarvodet till heltidssysselsatt
kommunalråd för varje därefter påbörjad halvtimme upp till maximalt 5,5
timmar per förrättning och dag.
Dubbelt förrättningsarvode ska utgå till ordförande i
arbetsgrupper som tillsätts av kommunstyrelsen, när ordförande
ej är kommunalråd/oppositionsråd. Exempel på sådana grupper
är programgrupp och råd (kommunala pensionärsrådet, kommunala
integrationsrådet, kommunala funktionshinderrådet och kommunala
studentrådet).
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5 Månadsarvode
5.1 Arbetsuppgifter som ingår i månadsarvode:
a. Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete
b. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
c. Genomgång och beredning av ärende med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde,
förrättning, presidieberedning eller liknande
d. Besök på förvaltningar för inhämtande av löpande information,
utanordning (skriftligt godkännande av betalningsunderlag) eller
påskrift av handling
e. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande
f. Utövande av delegation
g. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det
den förtroendevalde själv tillhör
h. överläggning med utomstående myndighet eller organisation
i. I förekommande fall deltagande i KSAU strategisk
samhällsplanering
j. Beredningar mellan presidier i nämnder samt mellan
nämndspresider och kommunstyrelsens arbetsutskott
k. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

5.2 Kommunalråd/oppositionsråd
I Lunds kommun ska finnas fyra kommunalråd och tre oppositionsråd
som utses av kommunfullmäktige. Kommunalråden representerar de
styrande partierna och oppositionsråden partierna i opposition.
Uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd är på heltid och kan inte
delas.
Kommunalråd/oppositionsråd väljs samtidigt med ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och för tiden från och med den 1 november
det år då valet äger rum till och med den 31 december det år då allmänna
val till kommunfullmäktige ska äga rum nästa gång.
Den som sålunda valts till kommunalråd/oppositionsråd har rätt att
tillträda sitt uppdrag efter eget bestämmande, dock senast den 1 januari
året efter det då valet ägt rum.
Om val av kommunalråd/oppositionsråd, deras valbarhet och verkan av
valbarhetens upphörande gäller i övrigt vad i kommunallagen stadgas om
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunalrådens/oppositionsrådens ansvarsområden beslutas och
fördelas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har inom sitt uppdrag att
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•
•
•

företräda kommunen i kontakt med medborgare och intressenter,
myndigheter och organisationer, andra kommuner, region stat och
internationellt (tillsammans med kommunfullmäktiges presidium)
leda kommunstyrelsens arbete och delta i dess beredningar, råd,
utskott, delegationer samt ansvara för kontakt med nämnderna
i samarbete med kommundirektören svara för kontakter med
kommunens förvaltningschefer

Övriga kommunalråd/oppositionsråd har inom sitt uppdrag att
• kunna företräda kommunen på samma sätt som
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ovan
• delta i kommunstyrelsens arbete och i dess beredningar, råd,
utskott och delegationer samt delta i kontakten med nämnderna.
Kommunstyrelsens ordförande erhåller ett månatligt tillägg om 45% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ett månatligt tillägg om 18% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ett månatligt tillägg om 22,5% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Årlig uppräkning av heltidsarvodet ska ske den 1 januari med den
genomsnittliga procentuella löneökningen för alla anställda i kommunen
året före.
Om ett kommunalråd/oppositionsråd är ordförande eller 1:e vice
ordförande respektive 2:e vice ordförande i annan nämnd/styrelse än
kommunstyrelsen, ska det utgå 25 % av det aktuella arvodet i
nämnden/styrelsen som tillägg till kommunalråds/oppositionsrådsarvodet.
Sammanträdes- och förrättningsarvode ska inte utgå till
kommunalråd/oppositionsråd utom vid sammanträde med
kommunfullmäktige.

5. 3 Partiföreträdare
Partier som är representerade med minst två mandat i fullmäktige men
som saknar kommunalråd/oppositionsråd är berättigade till av
fullmäktige utsedda partiföreträdare.
Om val av partiföreträdare, deras mandattid, valbarhet och verkan av
valbarhetens upphörande gäller bestämmelserna i punkt 5.2 ovan om val
av kommunalråd m.m. i tillämpliga delar.
Partiföreträdare har att
• följa kommunstyrelsens arbete och i dess beredningar, råd, utskott
och delegationer

8(17)

•

svara för kontakt med förtroendevalda i nämnder/styrelser från
det egna partiet och därvid tillse att informationen mellan
kommunstyrelsen och nämnder/styrelser blir ömsesidig.

Kommunen skall till partiföreträdarna tillhandahålla den nödvändiga
kommunikationstekniska utrustningen, såsom mobiltelefon och dator,
som är nödvändig för uppdragets utförande.
Till partiföreträdare utgår månadsarvode med ett grundbelopp på
20,4% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd för två
mandat och med 4,6% för varje mandat därutöver, dock högst
sammanlagt 48 % av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Arvodet kan delas på två personer, om vederbörande parti så
önskar.

5.4 Ersättare
Kommunfullmäktige kan utse ersättare för kommunalråd/oppositionsråd
och partiföreträdare, som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. För
ersättare gäller samma bestämmelser som för
kommunalråd/oppositionsråd och partiföreträdare.

5.5 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
Till ledamot och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte är
kommunalråd/oppositionsråd, utgår månadsarvode med ett belopp om
20,4% av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Sammanträdesarvode och förrättningsarvode för kommunstyrelsens
arbetsutskott ska inte utgå till ledamot eller ersättare av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

5.6 Övriga förtroendevalda
Till ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden i
kommunfullmäktige och kommunens nämnder m.m. utgår
månadsarvoden med nedanstående procentsats av månadsarvodet till
heltidssysselsatt kommunalråd.
Beträffande ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
nämnder/styrelser som är kommunalråd/oppositionsråd gäller vad som
anges under 5.2
Ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden

1:e vice
ordförande

2:e vice
ordförande

45%

18%

22,5%

37,5%

12%

12%

30%

12%

15%
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Vård- och
omsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnden

30%

12%

15%

30%
30%
30%

12%
12%
12%

15%
15%
15%

Kultur- och
fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunrevisionen
Servicenämnden

25%

10%

12,5%

25%
25%
25%

10%
10%
10%

12,5%
12,5%
12,5%

Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen

20%
20%

8%
8%

10%
10%

Valnämnden
Valnämnden (valår)
Kommunstyrelsens
utskott (ej
kommunstyrelsens
arbetsutskott)

15%
20%
15%

6%
8%
6%

7,5%
10%
7,5%

Överförmyndarnämnden

7,5%

3%

3,8%

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i socialnämnden
som har jour har rätt till förrättningsarvode för nedlagd tid.

5.7 Politiska sekreterare
Kommunalråd/oppositionsråd som är ordförande, 1:e vice ordförande
eller 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen har rätt till en politisk
sekreterartjänst på 100 %.
Övriga kommunalråd/oppositionsråd har vardera en politisk sekreterare
med 50% tjänst. Två kommunalråd/oppositionsråd med rätt till politiska
sekreterare på 50% kan, om så önskas, ha en gemensam politisk
sekreterare på heltid.
Politisk sekreterare med heltidstjänst erhåller en månadslön på 69% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd. Politiska sekreterare
till kommunalråd och oppositionsråd som är ordförande respektive 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsen erhåller en månadslön på 79% av
månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.
Om en politisk sekreterare är ordförande eller 1:e vice ordförande
respektive 2:e vice ordförande i nämnd/styrelse, ska det utgå 25 % av det
aktuella arvodet i nämnden/styrelsen som tillägg till politiska
sekreterarlönen.
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Sammanträdes- och förrättningsarvode ska utgå till politisk sekreterare,
vid sammanträde med kommunfullmäktige/övriga nämnder, efter kl. 17.
Anställning av politisk sekreterare beslutas av kommunstyrelsen.

5.8 Avdrag vid sjukdom
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom är
förhindrad att utföra sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet
oavkortat i 90 kalenderdagar per sjukperiod.
Anmälan om sjukfallet samt när det inträffade ska ske snarast till berörd
nämndsekreterare. Efter dag 90 i sjukperioden minskas arvodet i
proportion till frånvaron. AB § 28 mom 1-3, mom 5, mom 7-8 och 11-12
tillämpas. För tydlighets skull utbetalas sjuklön enligt AB § 28 mom 7
endast från och med dag 91 i sjukperioden på de villkor i övrigt som
gäller enligt mom 7 och 8.
Förtroendevald ansvarar själv för anmälan till kommunen och
försäkringskassan från dag 1.
AB § 19 Arvode som utgår under de första 90 kalenderdagarna undantas
helt från samordning enligt AB § 19.

5.9 Föräldraledighet
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av föräldraledighet är
förhindrad att utföra sitt uppdrag bibehåller förtroendevald arvodet
oavkortat i 90 kalenderdagar. Dessa 90 dagar gäller per barn. De 90
dagarna gäller för dagar då förtroendevald är helt eller delvis
föräldraledig. Dagar då förtroendevald arbetar heltid ska inte avräknas
från de 90 dagarna.
Efter dag 90 minskas arvodet i proportion till frånvaron. AB § 29
tillämpas, med den justering att föräldrapenningtillägg utgår i 90
kalenderdagar (istället för 180 kalenderdagar) och föräldralön i 180
kalenderdagar (istället för 270 kalenderdagar) på de villkor i övrigt som
gäller enligt AB § 29.
AB § 19 Arvode som utgår under de första 90 kalenderdagarna undantas
helt från samordning enligt AB § 19.
Det arvode som förtroendevald som är föräldraledig har rätt till under 90
kalenderdagar ska baseras på det arvode förtroendevald hade innan
ledigheten. Förtroendevald som sitter i styrelse/nämnd kan bli tvingad att
under föräldraledighet avsäga sig sitt/sina uppdrag, men detta ska inte
påverka arvodet under dessa 90 kalenderdagar.

5.10 Semester
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt att med bibehållet arvode erhålla
en mot semester motsvarande ledighet under det antal dagar, som enligt
gällande ”Allmänna Bestämmelser” (AB) utgör semestertid för Lunds
kommuns anställda.
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5.11 Avgång och förhinder
Om förtroendevald med månadsarvode avgår under mandatperioden,
fördelas arvodet mellan den avgående och den i dennes ställe tillträdande
förtroendevalde i förhållande till den tid varunder var och en av dem
innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med månadsarvode p.g.a. sjukdom eller annan
anledning är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än tre
månader, ska månadsarvodet minskas i motsvarande mån. Om ledamot
efter denna tremånadersperiod träder i ordförandens ställe ska denne
erhålla ett arvode som motsvarar den nivå ordföranden erhåller. Sådan
höjning av arvodet ska också utgå för tid dessförinnan efter särskilt beslut
av kommunstyrelsen.

5.12 Tillämpliga bestämmelser i kollektivavtal
Nedanstående bestämmelser i gällande kollektivavtal (Allmänna
Bestämmelser) för arbetstagare ska tillämpas med vederbörliga ändringar
(mutatis mutandis) för kommunalråd/-oppositionsråd och
partiföreträdare.
AB § 6 p 2 (allmänna åligganden)
AB § 15 mom 2-4 (avlöningsförmåner)
AB § 19 (samordningsbestämmelser). Anmärkning: Bestämmelsen
tillämpas inte för partiföreträdare.
AB § 27 mom 1-2, mom 5-10, mom 13-20 (semester) Anmärkning:
Bestämmelsen tillämpas inte för partiföreträdare.
AB § 31 (offentliga uppdrag)
AB § 32 (enskilda angelägenheter)
För förtroendevalda gäller GL-F (Grupplivförsäkring-Förtroendevalda)
och "Särskilda villkor för GL-F" (som gäller från och med 1 juli 2012)
eller vid var tid gällande motsvarande regler. Grupplivförsäkring kan
endast tecknas för förtroendevalda med en sysselsättningsgrad om minst
20 %.
Vid var tid gällande TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för
förtroendevalda) samt AGS-KL gäller.
Följande definitioner gäller vid tillämpning av bestämmelser i AB:
”lön” - arvode enligt punkten 2
”avlöningsförmåner” – arvode enligt punkten 2, semesterlön,
semesterersättning och, i förekommande fall, arvode under ledighet
”första anställningsdag respektive sista anställningsdag” – första
uppdragsdag respektive sista uppdragsdag
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6 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
nedanstående bestämmelser. Med betydande del av heltid avses, enligt
gällande rätt, sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40 %
eller mer av heltid.
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:
• att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av
förrättning som föranletts av uppdraget, samt
• att den förtroendevalde kan styrka sin förlust
Med förlorad arbetsinkomst i denna punkt avses även andra förlorade
ekonomiska förmåner, såsom föräldrapenning, som den förtroendevalda
förlorar på grund av uppdrag. Förlorad pensionsförmån respektive
semesterförmån regleras i särskilda punkter.
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för
aktiviteter enligt punkt 3 och 4 a-i. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
utgår även vid protokollsjustering samt för restid enligt 4 c.
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en
förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, inte har rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och således inte får
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i intet fall för längre tid än
åtta timmar per dygn.
Förlorad arbetsinkomst kan ersättas på endera av nedanstående sätt:


Förtroendevald yrkar ersättning enligt intyg på förlorad
arbetsinkomst. För att styrka förlorad arbetsinkomst skall
förtroendevald använda aktuellt lönebesked eller intyg från
arbetsgivare eller liknande.



Förtroendevald, som visar att arbetsinkomst förlorats men inte till
vilket belopp, har rätt till en schablonersättning för maximalt åtta
timmar per dag. Ersättningen beräknas efter medellönen för
kommunens tillsvidareanställda utifrån senaste framtagna
lönestatistik.



Förtroendevald, som har speciella arbetstider (t ex skiftarbete)
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt och där det inte kan
anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i
direkt anslutning till sammanträde/förrättning ha rätt till
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ersättning för nödvändig ledighet i anslutning till
sammanträdet/förrättningen.
Förlorad arbetsinkomst skall vid schablonersättning styrkas. För att
styrka förlorad arbetsinkomst kan förtroendevald använda
anställningskontrakt, intyg från arbetsgivare, registreringsbevis för aktiv
näringsverksamhet tillsammans med intyg avseende
sjukpenninggrundande inkomst eller taxerad inkomst eller liknande.
Ersättning utgår inte för inkomst från kapital eller av passiv
näringsverksamhet.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten.

7 Pensionsförmån
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid har rätt till skälig ersättning för förlorad pensionsförmån. Med
betydande del av heltid avses sammanlagda uppdrag med en
tjänstgöringsgrad om 40 % eller mer av heltid.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid gäller de bestämmelser som framgår av Pensionsriktlinjer för
förtroendevalda.
Pensionsersättningen är 4,5 procent och beräknas på den ersättning för
förlorad arbetsinkomst som betalas ut till den förtroendevalde under
samma år. För åren 2003 – 2009 har pensionsersättningen varit 3,5 – 4,25
procent.
Pensionsersättningen betalas ut kontant vid ett tillfälle året efter det år
förlusten hänför sig till.
Aktiv egen näringsverksamhet
Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet får istället
för ovanstående schabloniserade pensionsersättning, ersättning för den
faktiska pensionsförlusten under förutsättning att det förlorade beloppet
kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt.
Ansökan om ersättning ska i den mån det är möjligt göras senast i mars
månad året efter det år förlusten hänför sig till. Ansökan kan som senast
göras i samband med pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant.
Pensionsförlust före 2003-01-01
Förtroendevalda som förlorat pensionsförmån under uppdragstid före
2003-01-01 har rätt till ersättning för den faktiska pensionsförlusten
under förutsättning att det förlorade beloppet kan styrkas på ett för
kommunen godtagbart sätt.
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Ansökan om ersättning ska göras senast inom två år efter
pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant.

8 Semesterförmån
Förlorad semesterförmån kan ersättas på endera av nedanstående två sätt.


Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån
med styrkt belopp. Ersättning för förlorad semesterförmån utgår
med högst 12 % av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst
och för förlorade semesterdagar med högst det belopp som
motsvarar den förtroendevaldes högsta möjliga ersättning för
förlorad arbetsinkomst per dag.



Förtroendevald, som visar att semesterförmåner faktiskt
påverkas men inte på vilket sätt, har rätt till en schablonersättning
motsvarande 12 % av utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst, om förlusten avser högst 25 dagar.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad
semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade semesterförmånen.

9 Reseersättning
Vid deltagande i sammanträden eller förrättningar enligt kapitel 3 och 4
samt för deltagande i sammanträden med partiernas fullmäktigegrupper,
protokollsjustering samt vid presidieberedning, allt inom kommunen, har
förtroendevald rätt till reseersättning enligt de grunder, som gäller för
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet
från bostad/arbetsplats till sammanträdes-/förrättningsplats överstiger
fem kilometer. I första hand utgår ersättning för färdbiljett med allmänna
kommunikationer, i andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga
delar av för kommunens arbetstagare gällande
bilersättningsbestämmelser. I övrigt gäller ”Riktlinjer för resor och
transporter i Lunds kommun”.
Vid deltagande i sammanträden eller förrättning utom kommunen
utgår reseersättning och traktamente enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet, BIA och Trakt T.

10 Barntillsynskostnader
Skattepliktig ersättning utgår för den faktiska styrkta kostnaden som
uppkommer på grund av att den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag för
vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl
föreligger kan ersättning utgå även för vård och tillsyn av äldre barn.
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Ersättning utgår inte för vård och tillsyn, som utföres av egen
familjemedlem, och ej heller för tid, då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.

11 Funktionshindrad förtroendevalds
särskilda kostnader
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda
kostnader - merkostnader - som uppkommer på grund av att den
förtroendevalde fullgör sitt uppdrag. Med merkostnader avses styrkta
kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar
och andra kostnader, som skäligen kan anses vara av liknande slag.

12 Ersättning i samband med
arbetsmarknadskonflikt
Förtroendevald som utför vissa arbetsuppgifter i samband med
arbetsmarknadskonflikt erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning.
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Bilaga 1 – Bestämmelser om ersättningar i de
helägda bolagen
För bolagsstyrelser gäller beloppen från bolagsstämma till nästa ordinarie
bolagsstämma.

B 1.1 Ersättningsberättigade
Till ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden, ledamot,
ersättare, lekmannarevisor och ersättare till lekmannarevisor i helägda
kommunala bolag utgår månadsarvoden med nedanstående procentsats
av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd.

Lunds
Kommunala
Fastighets
AB (LKF)
Lunds
Kommuns
Parkerings
AB (LKP)
Fastighets
AB Lund
Arena

Ordförande

Vice
ordförande

Ledamot

Ersättare

Lekmannarevisor

25%

12,5%

2,5%

1,25%

1,5%

Ers.
Lekmannarevisor
0,6%

16,5%

8,25%

0,9%

0,45%

0,9%

0,45%

1,8%

0,75%

0,28%

0,14%

0,38%

-

B 1.2 Arbetsuppgifter som ingår i månadsarvode:
a. Att rutinmässigt följa bolagets arbete
b. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd
c. Genomgång och beredning av ärende med sekreterare,
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde,
förrättning, presidieberedning eller liknande
d. Besök i bolagets lokaler för information, utanordning (skriftligt
godkännande av betalningsunderlag) eller påskrift av handling
e. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande
f. Utövande av delegation
g. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller
med icke kommunala organ
h. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

B 1.3 Sammanträdesarvode
Arvode utgår för sammanträden med styrelsen samt revisorernas
sammanträden.

B 1.3.1 Arvodets storlek
För sammanträden enligt punkt B 1.3 utgår arvode med nedanstående
procentsats av månadsarvodet till heltidssysselsatt kommunalråd för
a. LKF med 0,014 kr per sammanträde
b. LKP med 0,0085 kr per sammanträde
c. Fastighets AB Lund Arena med 0,0093 kr per sammanträde
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Respektive bolagsstyrelse avgör hur rapportering av
sammanträdesarvoden ska ske.
Utbetalning sker månaden efter rapporten inlämnats, enligt de
utbetalningsrutiner som gäller för bolagets anställda.

B 1.4 Förrättningsarvoden
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka
följer av uppdraget som förtroendevald men inte omfattas av punkten
B 1.3.
Godkända förrättningar är konferenser, informationsmöte, årsmöte,
studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör verksamheten och
som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget.
Ersättningen för deltagande i verksamheterna ovan förutsätter beslut om
deltagande från styrelsen eller från den till vilken styrelsen delegerat
sådant beslut.

Undantag
Sammanträde med presidieberedning eller partigrupp är inte
ersättningsgrundande. Ersättning utgår inte heller för protokollsjustering.
Förrättningsarvode betalas inte för de arbetsuppgifter som ingår i
månadsarvodet enligt B 1.2.

B 1.4.1 Arvodets storlek
Förrättningar enligt ovan ersätts med en summa motsvarande ett
sammanträdesarvode.
Respektive bolagsstyrelse avgör hur rapportering av förrättningsarvoden
ska ske.
Utbetalning sker månaden efter rapporten inlämnats, enligt de
utbetalningsrutiner som gäller för bolagets anställda.

B 1.5 Reseersättning och traktamente
Vid deltagande i styrelsemöten eller andra förrättningar utgår
reseersättning och traktamente enligt gällande reseavtal för bolagets
anställda.
Underlag för utbetalning ska innehålla datum och tider för förrättningen,
uppgift om eventuella förmåner för måltider samt eventuella kvitton för
utlägg.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 143

Uppdrag från partiöverläggningarna

Dnr KS 2018/0623

Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 235

Anföranden
Anders Almgren (S), Mattias Horrdin (C), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (L), Christina Sjöström (MP), Börje Hed (FNL), Lars V
Andersson (C), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V), Ulf Nymark
(MP), Jan Annerstedt (FNL), Daniel Beckman (FI) och Hans-Olof
Andersson (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christina Sjöström (MP) och Daniel Beckman
(FI) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens
förslag beslutar
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
att

utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.

att

till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.

att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive
nämnd.
Lars V Andersson (C) och Mattias Horrdin (C) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar
att dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd,
att det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
att ledamöterna även fortsättningsvis ska placeras i åldersordning.
Mia Honeth (L) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
följande ändring
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna.
Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
följande ändring
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna,
att kultur- och fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd.
Angelica Svensson (V) yrkar att åttonde att-satsen i
kommunkontorets förslag om sammanträden på dagtid ändras så att
sammanträden i regel ska hållas på kvällstid.
Christer Wallin (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag med den ändringen att de instämmer
i Lars V Anderssons (C) m.fl yrkande gällande placering i
åldersordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot Lars V Anderssons (C) m.fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för bifall till Lars V Anderssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
(voteringsruta
ja- 43
Nej-22)
Omröstningen utfaller med 43 Ja-röster mot 22 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar därefter i enlighet med att-satserna 2-4
i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på femte att-satsen i
kommunstyrelsens förslag mot Angelica Svenssons (V) yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition Lars V Anderssons (C) m.fl
yrkande om delning av kultur- och fritidsnämnden och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Mia Honeths (L) m.fl
yrkande om utredande av förutsättningarna för att inrätta
en samhällsbyggnämnd och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet,
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
Ja för avslag på Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
(voteringsruta
Ja-54
Nej-11)
Omröstningen utfaller med 54 Ja-röster mot 11 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således avslå Mia Honeths (L) m.fl
yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och
Moderaterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut vad
gäller första att satsen i kommunstyrelsens förslag.
Ledamöterna från Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut vad gäller frågan om att utreda
förutsättningarna för att inrätta en samhällsbyggnämnd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 143/01-02.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

7 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

9 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 235

Uppdrag från partiöverläggningarna

Dnr KS 2018/0623

Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att tredje att-satsen i
kommunkontorets förslag om att utreda fler bolagiseringar avslås,
samt att åttonde att-satsen i kommunkontorets förslag om
sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska
hållas på kvällstid.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att dela kultur- och fritidsnämnden i en kultur- och en fritidsnämnd,
att det miljöstrategiska ansvaret flyttas till miljönämnden.
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrättandet av en samhällsbyggnämnd som omfattar
verksamhetsområdena för byggnads- och tekniska nämnderna.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och ersättningar,
samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis,
att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen,
att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning,
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av respektive
nämnd.
Börje Hed (FNL) instämmer i Mia Honeths (L) yrkande. Därutöver
instämmer han i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande om att kulturoch fritidsnämnden delas i en kultur- och en fritidsnämnd,

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel ska
ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Kommunstyrelsen beslutar
att

Justerare

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av
kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
att
att

uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V), Inga Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L),
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 235/01-04
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

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
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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 11 ”Uppdrag från partiöverläggningarna” Dnr KS
2018/0623
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget yrkande:

Sverigedemokraterna yrkar att
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
att utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
att till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
att Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
att fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel
ska ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Vi yrkade alltså, som framgår av ovan, på sex av åtta-satser i det
ursprungliga beslutsförslaget. De två vi inte yrkade på var den som
handlade om tillsättande av ett upphandlingsutskott, och den som handlade
att det ska utredas om mer verksamheter ska bolagiseras.

För Sverigedemokraterna 2018-09-05

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation kommunstyrelsen 2018-09-05. Ärende 10, 11 och 30
Deltidskommunalråd
Det finns nu tio partier i fullmäktige och både den styrande koalitionen och oppositionen kan
innehålla ett större antal partier än tidigare. Dessutom ökar sannolikheten att många av dessa partier
är jämnstora. Att i detta läge bara kunna fördela kommunalrådsposter på heltid kan innebära att
bara ett av två jämnstora partier erhåller den det kraftigt ökade politiska inflytande som
kommunalrådsposten innebär.
Vi yrkar att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på halvtid.
Antal kommunalråd och politiska sekreterare
Av ekonomiska skäl anser vi att det är billigare och bättre att dela kommunalrådsposterna istället för
att öka antalet.
Vi yrkar att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas.
Presidieposter
Ett kommunalråd/oppositionsråd har ersättning för att på heltid ägna sig åt det politiska arbetet. Vi
anser att detta också rimligen innebär att dessa befattningshavare är presidialer i en eller flera
nämnder.
Vi yrkar att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst en nämnd.
Arvode för kommunalråd/oppositionsråd
Vi anser att dessa befattningshavare ska ha en hög månadslön men inte ha tillägg för diverse
sidouppdrag såsom presidieposter.
Vi yrkar att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett presidieuppdrag i en
nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att alla tillägg i övrigt utgår.
Delning av kultur- och fritidsnämnden
Vi anser att kultur respektive idrottsfrågorna inte har mycket gemensamt och därför inte bör
hanteras av samma nämnd.
Vi yrkar att kultur- och fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en fritidsnämnd.
Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse är väsentliga för Lunds utveckling och kräver ett samlat
grepp. Idag är detta arbete uppdelat på två nämnder vars uppdrag överlappar varandra. Detta
innebär att nämndernas arbete försvagas vilket innebär att viktiga beslut flyttats till
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott vilket ur demokratisk synvinkel är beklagligt.
Vi yrkar att Kf uppdrar åt Ks att utreda förutsättningarna för att bilda en samhällsbyggarnämnd för
byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområden.

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden enligt ovan.
Börje Hed
FörNyaLund

Lund 2018-09-05

Reservation
Uppdrag till kommunkontoret efter partiöverläggningar
I partiöverläggningarna har Liberalerna föreslagit en utredning för att undersöka
möjligheter och konsekvenser av att bilda en Samhällsbyggarnämnd med ansvar för
nuvarande Byggnads- och Tekniska nämndernas verksamhetsområden. Redan idag
bedrivs ett samarbete, framför allt på förvaltningsnivå och ett flertal ärenden bereds
gemensamt av tjänstemän på de olika förvaltningarna. Vi är övertygade att om att
effektiviteten i arbetet skulle vinna på en gemensam nämnd. I utredningsuppdraget
måste förstås också ingå att se över vilka beslut som ska fattas av nämnden och
vilka som kan delegeras till tjänstemän och hur man ska säkerställa respektive
nämnds myndighetsutövning. I utredningen måste också ingå att studera de
exempel på motsvarande samhällsbyggarnämn som finns i andra kommuner.

Mot bakgrund av ovanstående reserverar jag mig till förmån för mina egna
yrkanden.

Mia Honeth (L)

Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
Att: Kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per månad
Att: Kommunalråden inte får någon extra ersättning för presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller
nämnder
Att: Antalet kommunalråd inte utökas
Att: Antalet politiska sekreterare inte utökas
Att: En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från samma eller olika partier
Att: Maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-03

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0623

Jesper Jakobsson

Kommunstyrelsen

046-359 59 26
jesper.jacobsson@lund.se

Uppdrag från partiöverläggningarna
Sammanfattning
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2018

Barnets bästa
Har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Partiöverläggningarna inför mandatperioden 2019-2022 har
resulterat i ett antal förslag till beslut och uppdrag.
Partiöverläggningar föreslår kommunstyrelsen att:
-

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Att föreslå kommunfullmäktige att revidera arbetsordningen
så att ledamöternas placering grupperas partivis.
Att föreslå kommunfullmäktige att utse ersättare för
ledamöterna i demokratiberedningen.
Att föreslå kommunfullmäktige att till Servicenämnden välja
11 ledamöter och 11 ersättare.
Att föreslå kommunfullmäktige att Habostyrelsen väljes så
som nämnd underställd kommunfullmäktige med
kommunkontoret som ansvarig förvaltning.
Att föreslå kommunfullmäktige att fastslå att sammanträden i
nämnder och styrelser som regel ska ske kvällstid med
möjlighet undantag som beslutas av respektive nämnd.
Att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd
av kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
Att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag
till förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
Att uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Besöksadress

Rådhuset, Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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KS 2018/0623

Kommunkontorets kommentar
Då några av de föreslagna förändringarna medför ändringar i
arbetsordning eller reglemente bör ärendet kompletteras med
förslag till ny arbetsordning/reglemente innan ärendet beslutas i
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att

uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av
kommunkontoret återkomma med förslag till regler för ett
upphandlingsutskott underställt kommunstyrelsen.
uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag till
förenklade och digitaliserade rutiner kring arvode och
ersättningar.
uppdra åt kommunkontoret att utreda konsekvenser av
bolagisering av verksamheter och reviderad ägarstruktur.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att
att
att
att

revidera arbetsordningen så att ledamöternas placering
grupperas partivis.
utse ersättare för ledamöterna i demokratiberedningen.
till Servicenämnden välja 11 ledamöter och 11 ersättare.
Habostyrelsen väljes så som nämnd underställd
kommunfullmäktige med kommunkontoret som ansvarig
förvaltning.
fastslå att sammanträden i nämnder och styrelser som regel
ska ske kvällstid med möjlighet undantag som beslutas av
respektive nämnd.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunkontoret
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007 § 48, ändrad den
13 december 2007 § 220, den 26 augusti 2010 § 174, den 29 mars 2012 § 46,
den 24 april 2014 § 79, den 24 september 2015 § 169, den 31 augusti 2017 § 169, den 20 december
2017 § 236 och den XXX.
Antalet ledamöter
§1
Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.
Presidium
§2
År då val av kommunfullmäktige ägt rum, ska fullmäktige vid första sammanträdet bland
ledamöterna välja sitt presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre
vice ordförande.
Presidiet väljs för löpande mandatperiod.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
Intill dess val av ordförande har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot
i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), eller då två eller flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid som ledamöter, av den äldste av dem.
§3
Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena från sitt uppdrag som ledamot eller
från sin presidiepost, väljs så snart det kan ske en annan ledamot i den avgångnes ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden.
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde, är
ålderspresidenten ordförande.
Ansvarsområden för fullmäktiges presidium
§4
Kommunfullmäktiges presidium ska
-

främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer
ha regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium
ha regelbundna överläggningar med kommunens revisorer
ha regelbunden kontakt med gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige
bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
bereda revisorernas budget

Kommunfullmäktiges presidium utgör tillsammans med kommunstyrelsens presidium
representationskommittén och svarar för
-

kommunens allmänna representation vid t.ex. invigningar, jubileer, officiella besök,
uppvaktningar och välkomnande
firande av högtidsdagar och utdelning av priser och stipendier
beslut om bidrag till organisatörer av arrangemang i kommunen av nationell eller
internationell karaktär

Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i representationskommittén.
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för utdelning av hedersbelöning till kommunens anställda
och förtroendevalda samt utdelning av hedersbelöning av särskilda skäl.
Kommunfullmäktiges presidium har det övergripande ansvaret för kommunens vänortsavtal
inklusive beslut om bidrag till vänortsutbyten.
Tid och plats för sammanträdena
§5
Kommunfullmäktige håller elva ordinarie sammanträden per år på dagar och tider, normalt
förlagda en gång per månad utom i juli månad, som fullmäktige efter förslag av ordföranden
bestämmer för varje år.
År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, hålls första sammanträdet med de nyvalda
fullmäktige under oktober eller november månad på dag och tid som ålderspresidenten
bestämmer.
§6
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om
fullmäktige inte själva beslutar härom.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
§7
Om det är nödvändigt av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
besluta, att visst sammanträde ska ställas in eller hållas på annan dag eller tid än den som
fullmäktige bestämt.
Uppgift om beslut enligt första stycket ska snarast och senast sista vardagen före den
bestämda sammanträdesdagen tillkännages på kommunens anslagstavla och på lämpligt sätt sändas
till varje ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem senast inom samma tid.
§8
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshallen.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan
sammanträdesplats.

Placeringsordning
§9
Vid sammanträde intar ordföranden och vice ordförandena för dem avsedda platser.
Övriga ledamöter intar plats efter levnadsålder. i partivis gruppering på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad
plats och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. Övriga ersättare intar de
platser som anvisats dem.
Kallelse
§ 10
Kallelse till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden, som ska behandlas. Sådan kallelse ska sändas i den form ordföranden beslutar till varje
ledamot och ersättare i fullmäktige. Ledamöter och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i en för
dem läsbar form.
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden samt tillhörande
handlingar i de ärenden som behandlas ska tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.
Annonsering av sammanträde
§ 11
Sammanträde med kommunfullmäktige ska annonseras i de ortstidningar som kommunfullmäktige
bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden
bestämmer, efter samråd med presidiet, urvalet samt närmare om annonsens utformning.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 12
Om ett sammanträde inte kan slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta
att förlänga tiden för sammanträdet eller att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt sammanträde
senast inom en vecka för att behandla återstående ärenden. I sistnämnda fall beslutar fullmäktige
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, ska ordföranden tillkännage detta och kalla
till det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Kommentar [JJ1]: Levnadsålder ersatt med placering i parti+vis
gruppering

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver tillkännagivande och kallelse inte ske. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Inkallande av ersättare m.m.
§ 13
Ledamot och ersättare, som inte kan delta i sammanträde eller del därav, ska utan dröjsmål anmäla
det till den ledamot, som är gruppledare för det egna partiets fullmäktigegrupp.
Gruppledarna är skyldiga att hålla sig underrättade om närvaroläget inom respektive parti och att
lämna ordföranden och sekreteraren nödvändiga upplysningar.
Om ledamot inte är närvarande vid närvaroregistreringen ska ordföranden i dennes ställe kalla in
den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Detsamma gäller om ledamot efter sammanträdets början
avbryter sin tjänstgöring.
Vad i tredje stycket sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska inträda i tjänstgöring under pågående
sammanträde. Inträde under pågående behandling av ett ärende bör dock ske endast om särskilda
skäl föreligger.
Ledamot eller ersättare får inte avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde utan att
anmäla det till ordföranden.
Registrering av närvaro
§ 14
Vid sammanträdets början registreras närvaron för samtliga ledamöter och ersättare.
Närvaroregistrering förrättas även i början av varje ny sammanträdesdag eller när ordföranden anser
att det behövs.
Om ledamot eller ersättare infinner sig när närvaroregistrering skett, ska hen anmäla sig hos
ordföranden.
Beslut om justering
§ 15
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.
När närvaro registrerats enligt 14§, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet och att, när det behövs, hjälpa ordföranden med rösträkningen.
Föredragningsordning
§ 16

Ärendena behandlas i den ordning de angivits i tillkännagivandet av sammanträdet. Fullmäktige får
dock besluta om ändring av ordningsföljden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i
tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena för andra än fullmäktiges ledamöter
§ 17
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har
- ersättare för fullmäktig,
- ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen,
- ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i fullmäktigeberedning vid
behandling av ärende, som har beretts av nämnden eller beredningen,
- ordföranden i nämnd eller i fullmäktigeberedning eller annan, som besvarar en interpellation
eller fråga, i överläggning som hålls med anledning av svaret,
- revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen och årsredovisningen samt när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning,
- kommundirektören i alla ärenden,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.
§ 18
Om det behövs får ordföranden efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och
vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, anställda hos
kommunen och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträde.
Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar vid
sammanträde, får yttra sig under överläggningarna.
Överläggning
§ 19
Den som vid sammanträde vill delta i överläggningen, ska när denne fått ordet, yttra sig från
talarstol. Yttrandet bör inte vara längre än fem minuter. Uppskattas talartiden bli längre än fem
minuter bör detta anmälas till presidiet i förväg. Ledamot får ordet i den ordning i vilken hen anmält
sig. Annan, som enligt 17 § får delta i överläggningen, får ordet i den ordning ordföranden
bestämmer.
Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har rätt till ett kort inlägg under längst en
minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter denne
talare, som har rätt till en motreplik under längst samma tid.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, ska ordföranden fästa talarens uppmärksamhet
på det. Om talaren inte rättar sig efter ordförandens påpekande, får ordföranden ta ifrån talaren
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Propositionsordning
§ 20
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Ett förslag eller yrkande ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden får inte vägra proposition i annat fall än då hen finner att väckt fråga strider mot lag
eller annan författning eller denna arbetsordning.
Om ledamot trots vägrad proposition yrkar att frågan görs till föremål för
kommunfullmäktiges prövning, ska kommunfullmäktige avgöra om frågan får prövas, utom
i de fall ordförandens vägran beror på att ärendet inte blivit berett på ett godtagbart sätt. I sådana
fall ska ordförandens beslut gälla.
Avstå från att delta i beslut
§ 21
En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslutet
fattas. Sker inte sådan anmälan, anses ledamoten ha deltagit i beslutet, om det fattas utan
omröstning.
Omröstning
§ 22
Omröstning sker genom kommunfullmäktiges voteringsanläggning och rösten avges genom att
trycka ja, nej eller avstår på enhet som tillhör ordinarie ledamot. Röstning kan inte ske genom att
använda enhet som tillhör en ersättare.
Om omröstning inte kan ske genom voteringsanläggningen, räknas rösterna genom upprop. Yngste
ledamoten röstar då först och övriga ledamöter därefter i åldersordning samt andre
vice ordföranden, vice ordföranden och ordföranden sist.
Lämnad röst får inte ändras efter det att röstningen förklarats avslutad. Ledamot eller
tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen eller som avstått från att

rösta, får inte utöva sin rösträtt efter denna tidpunkt i det ärende som omröstningen avser.
De för sammanträdet utsedda protokollsjusterarna är skyldiga att anteckna resultatet av
omröstningarna.
Vid sluten omröstning, ska de också biträda ordföranden vid valsedlarnas öppnande och
granskningen av deras innehåll.
Uppstår oenighet om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras
omedelbart.
§ 23
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- tar upp namnet på någon som inte är valbar,
- tar upp flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- tar upp ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Anmärkning mot valsedel måste, för att man ska kunna ta hänsyn till den, göras innan nästa
valsedel öppnas och prövas omedelbart.
Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser i lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt.
Motion
§ 24
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde
med kommunfullmäktige.
Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i kommunfullmäktige.
Frågor av olika slag får inte behandlas i samma motion.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Motion ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Remisstiden får uppgå till
högst fem månader.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Revisorers och kommunala bolags initiativrätt
§ 25
Revisorerna får i fullmäktige väcka ärenden rörande förvaltning som har samband med

revisionsuppdraget, eller som gäller granskningen.
Styrelserna i sådana företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ kommunallagen, har rätt att hos
fullmäktige väcka ärenden som avser sådant som företagen är skyldiga att se till att fullmäktige får
ta ställning till.
Interpellation
§ 26
Vill ledamot framställa interpellation, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in
till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den. Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna interpellationen till
den person, till vilken den är ställd.
Ersättare får lämna in interpellation endast vid sammanträde då hen tjänstgör som ledamot.
Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.
Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning
och till kommunalråd.
Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas.
Den bör besvaras senast vid nästa sammanträde. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret senast
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§
kommunallagen, får den ordförande, till vilken interpellationen är ställd, lämna över den till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda
förutsättningar att besvara interpellationen.
Fråga
§ 27
Vill ledamot framställa fråga, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in till
kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska
behandlas. Fråga ska vara sådan att den kan besvaras med en enkel upplysning,
Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna frågan till den person, till vilken den är ställd.
Ersättare får lämna in fråga endast vid sammanträde då hen tjänstgör som ledamot. Fråga ska då
lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.
Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och till

kommunalråd.
Fråga ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det att frågan lämnades in.
En fråga ska behandlas enligt följande.
1. Frågan kopieras och delas ut på ledamöternas bord
2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt
3. Vardera parten har därefter två repliker
4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera
Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§
kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.
Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till
ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
frågan.
Beredning av ärendena
§ 28
Ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
Inför varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas för presidiet de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
Valberedning
§ 29
Vid första sammanträdet efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum väljer de nyvalda
fullmäktige bland ledamöter och ersättare en valberedning för löpande mandatperiod.
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i
fullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid en ordförande och en vice ordförande i
beredningen.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla utom val av
fullmäktiges presidium och valberedning. Avser ärendet fyllnadsval till valberedningen ska dock
valberedningen lägga fram förslag.
Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad som
gäller för övriga nämnder.
Demokratiberedning
§ 30
I kommunfullmäktige ska finnas en demokratiberedning bestående av kommunfullmäktiges

presidium samt en ledamot och en ersättare från varje parti.
Demokratiberedningen ska ansvara för och bereda ärenden till kommunfullmäktige som rör
medborgarinflytande och demokratifrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområden.
Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för beredningen vad som
gäller för övriga nämnder.
Justering av protokollet
§ 31
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Har två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna han eller hon har
lett.
Beslutar fullmäktige att protokollet ska justeras omedelbart i viss del, ska det genast sättas upp
skriftligen i den delen och därefter justeras i den ordning som föreskrivs i första och andra stycket.
Reservation
§ 32
Vill en ledamot, som reserverat sig mot ett beslut, motivera sin reservation, ska det göras
skriftligen. Motiveringen ska lämnas in till kommunkontoret före den för protokollsjusteringen
bestämda tidpunkten. Reservation bör dock lämnas in senast dagen före justering.
Sekreterare
§ 33
Som sekreterare hos kommunfullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör den
tjänsteman vid kommunkontoret, som ordföranden utser i samråd med administrativa chefen.
Expediering och publicering
§ 34
Ordföranden undertecknar och vederbörande tjänsteman vid kommunkontoret kontrasignerar
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten
i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
§ 35
Protokollet ska publiceras på kommunens anslagstavla.

Kommentar [JJ2]: Tillagt

REGLEMENTE FÖR HABOSTYRELSEN
Antaget av kommunfullmäktige den 28 januari 2010, § 10.
Ändrat av kommunfullmäktige den 24 september 2015, § 184, den XXX
§ 1 Uppdrag och verksamhet
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på
Habo gård.

Kommentar [JJ1]: Kommatering tillagd

§2
HabosStyrelsen ska vara huvudman för anläggningarna inom fastigheten Lilla Habo l:6 i
Lomma kommun och ansvara för att lämplig verksamhet/er bedrivs inom anläggningen.

Kommentar [JJ2]: Skrivit ut hela namnet på nämnden

§3
Habostyrelsen ska vara underordnad kommunstyrelsen.
Habostyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden, som faller inom nämndens verksamhetsområde.
§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Habostyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns
i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
Habostyrelsen ska varje halvår rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
I ärenden av större vikt bör Habostyrelsen samråda med kommunstyrelsen.
§ 5 Personuppgifter
Habostyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i dess verksamhet.
§ 6 Nämndens sammansättning och sammanträden
Habostyrelsen består av fem ledamöter och tre ersättare.
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.
Reglemente för Habostyrelsen

Kommentar [JJ3]: Stryks då nämnder inte längre kan vara
underställda

Kommentar [JJ4]: Läggs till. Finns för övriga nämnder.

Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande äger nämnden utse
ordförande för tillfället.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska
skyndsamt anmäla detta.
Habostyrelsen fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna
för nästkommande år.
§ 7 Kallelse
Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Såvitt möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.
§ 8 Offentliga sammanträden
Habostyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 9 Sammanträde på distans
Habostyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.
Habostyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.
§ 10 Närvarorätt
Vid Habostyrelsens sammanträden har kommundirektören och verksamhetschefen rätt att
närvara och delta i överläggningarna samt få sin mening antecknad till protokollet.
§ 11 Ersättares tjänstgöring
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§ 12 Jäv
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
§ 13 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering.
§ 14 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Habostyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
i sådant fall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 15 Förvaltning
Under Habostyrelsen lyder Habo gård.
§ 15 16 Delgivning
Delgivning med Habostyrelsen sker med ordföranden eller tjänsteman som styrelsen
bestämmer.
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Kommentar [JJ5]: Stryks. Förvaltningsenheten ”Habo Gård”
ska tillhöra kommunkontoret.

§ 16 17 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Habostyrelsen ska, försedda med kontrasignation
av berörd tjänsteman, på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden eller, om dessa är hindrade,
två bland övriga ledamöter.
Habostyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
§ 17 18 Utskott
Styrelsen får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kommentar [JJ6]: Stavfel rättat

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN I LUNDS KOMMUN
Antaget av kommunfullmäktige den 26 augusti 2004, § 82.
Ändrat av kommunfullmäktige den 31 januari 2008 § 9, den 28 augusti 2008 § 149,
den 23 april 2015 § 77 samt den XXX.
Uppdrag och verksamhet
§1
Servicenämnden (Lundafastigheter) har till uppgift att förvalta och hyra ut kommunens
byggnadsbestånd. Nämnden har också till uppgift att svara för lokalförsörjningen till de
kommunala verksamheterna.
Servicenämnden får tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov.
Det ankommer på nämnden att inom sitt verksamhetsområde överlåta eller förvärva
fastighet eller fastighetsdel och i förekommande fall bostadsrätt upp till ett belopp av
5 000 000 kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är
av principiell betydelse.

§2
Servicenämnden (Markentreprenad) har till uppgift att efter beställning tillgodose
övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten
(anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och
friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala
markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter. Nämnden
ansvarar vidare för kommunens tryckeri och postservice.

§3
Servicenämnden (Måltidsservice) utför tillagning av mat för skolverksamhet och
äldreboenden.
Servicenämnden ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i
kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor,
livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument.
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§4
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga
ackord.
Nämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.
§ 5 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter som finns i lag
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
§ 6 Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för
förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
§ 7 Personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i dess verksamhet.
§ 8 Nämndens sammansättning och sammanträden
Nämnden består av 11 9 ledamöter och 11 9 ersättare.
Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande, för den tid de blivit valda som ledamöter.
Är vid sammanträdet varken ordförande eller annan i presidiet närvarande får nämnden utse
ordförande för tillfället.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ledamot eller ersättare som är förhindrad att vara närvarande vid sammanträdet, ska
skyndsamt anmäla detta.
Nämnden fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna för
nästkommande år.
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Kommentar [JJ1]: Ändrat till 11 ledamöter och 11 ersättare

§ 9 Kallelse
Kallelse till sammanträde ska utfärdas skriftligen och, om ej något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, senast sju dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och
ersättare. Om möjligt ska kallelsen vara åtföljd av föredragningslista, innehållande de
ärenden, som ska tas upp på sammanträdet.
§ 10 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
Sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 11 Närvarorätt
Vid nämndens sammanträden har, om nämnden inte beslutar annat, förvaltningschefen
rätt att närvara och delta i överläggningarna samt få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 12 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 13 Jäv
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
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§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet. Reservationen bör dock lämnas in dagen före justering.
§ 15 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i
sådant fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 16 Förvaltning
Under nämnden lyder serviceförvaltningen. I förvaltningen ingår affärsområdena
Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice.
§ 17 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
§ 18 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska, försedda med kontrasignation av
berörd tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden eller andre vice ordföranden eller, om dessa är
hindrade, två bland övriga ledamöter.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
§ 19 Utskott
Nämnden får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden, för den tid nämnden beslutar, bland utskottets ledamöter en
ordförande, en vice ordförande och, om nämnden så beslutar, en 2:e vice ordförande.
Om ordföranden i utkottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 153

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar
Brådvik (L) ”Samlokalisera i Dalby för att
skapa gemensamma vinster”.

Dnr KS 2017/0204

Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden
utreda möjligheten att få till stånd en ny större lokal för
sammankomster och föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig
idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att
efter nära dialog med relevanta aktörer presentera en
kostnadskalkyl, möjliga former för finansiering och möjliga
samordningsvinster till följd av att gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med
servicenämnden undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till
ett företagshus för småföretagare i händelse av att nuvarande
verksamhet förläggs till en ny större lokal enligt intentionerna i
motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden,
servicenämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Samtliga har inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 201.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22
februari 2016

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C), Björn Abelson (S), SvenBertil Persson (MP), Johan Lambreus Mattsson (MP), Torsten
Czernyson (KD) och Lars V Andersson (C) yttrar sig.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (7)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja
Allaktivitetshuset ytterligare samt
att

anse motionen besvarad.

Björn Abelson (S), Sven-Bertil Persson (MP) och Johan Lambreus
Mattsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Gunnar Brådviks (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Gunnar Brådviks (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
(voteringsruta
Ja-33
Nej-32)
Omröstningen utfaller med 33 Ja-röster mot 32 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Gunnar
Brådviks (L) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (7)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

att

ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja
Allaktivitetshuset ytterligare samt
anse motionen besvarad

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27

§ 148

Kemikalieplan för Lunds kommun LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering,
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun.
Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med följande
frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 248
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018.

Anföranden
Gunnar Brådvik (L), Petter Forkstam (MP), Christer Wallin (M), Lars
V Andersson (C), Cherry Batrapo (FI), Eleni Rezaii Liakou (S),
Angelica Svensson (V), Bo Kjellberg (SD) och Liljana Lipovac (KD)
yttrar sig.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Christer Wallin (M), Lars V Andersson (C),
Cherry Batrapo (FI), Eleni Rezaii Liakou (S), Angelica Svensson (V)
och Bo Kjellberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att

Justerare

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-27
kommun.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun.

Protokollsanteckningar
Liberalerna och Moderaterna:
Liberalerna och Moderaterna tolkar, efter en interpellation med
Miljönämndens ordförande, att intentionen med kemikalieplanen är
att hitta miljövänligare alternativ till granulatplanerna och inte att
sätta stopp för nya konstgräsplaner.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2018-09-27 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf, §§ 132-148 , kl. 17.00-20.45
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 132-147, kl. 17.00-20.15
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Lewerentz (M)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 144-158, kl. 19.00-22.35
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL), §§ kl. 17.00-20.45
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Justerare

Klara Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Adrian Borin (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 148-158
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 132143, kl. 17.00-19.50
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Holger Radner (L) §§ 149158
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Nita Lorimer (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL) §§
149-158
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)
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Sammanträdesdatum
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2018-09-27
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Ersättare

Mohsen Abtin (S), kl. 17.00-20.50
Lotta Eldh Pålsson (M)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP), kl. 17.00-21.00
Josefine Temrell (L), kl. 17.00-20.50
Helena Falk (V), kl. 17.20-22.35
Bengt Svensson (SD)
Andreas Irestål (FNL)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 132-158

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Rådhuset den 11 oktober 2018 kl. 16.15

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-27

KS 2018/0582

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

§ 132-158

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05

§ 248

Kemikalieplan för Lunds kommun LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering,
arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun.
Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med följande
frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Björn Abelson (S), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth (L)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-05
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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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
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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

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-08-20

Britt Steiner
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Diarienummer

KS 2017/1176
Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem
Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I förslaget till
kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Miljöförvaltningens PM den17 augusti 2018, med matrisbilaga.
Förslag till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kemikalieplanen syftar till att främja en minskning
av exponering av farliga ämnen med fokus på barn och unga. Detta bidrar
till att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-08-20
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra en
utredning av gummiunderlag och konstgräs med
följande frågeställningar:
- Möjligheten till alternativa material att använda med bibehållen
tillgänglighet,
- Driftskostnader för olika material, undersök kostnaden för såväl
anläggning som driftskostnad,
- Jämföra olika material avseende slitage och möjlig miljö- och
Hälsopåverkan.

Miljöförvaltningens utredning
Miljöförvaltningens utredning visar att det finns alternativ till
konstgräs med granulat som ger samma tillgänglighet. Göteborgs
kommun har exempelvis anlagt konstgräsplaner utan granulat vilket
ger samma anläggningskostnader som med granulat. Driftskostnaderna är däremot inte kända.

Kommunkontorets kommentar
Miljöförvaltningen är med i både den nationella beställargruppen
som drivs av Naturvårdsverket och i Miljösamverkan Skånes projekt
om att reducera mikroplaster ifrån konstgräs. Miljöförvaltningen har
även startat en förvaltningsövergripande grupp där bland annat
kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen,
kommunkontoret och LKF ingår. Frågan om alternativa lösningar
kommer att följas där.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anta förslaget till LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Britt Steiner
Planeringschef

LundaKem
Kemikalieplanen för Lunds kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 27 september 2018
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Kemikalieplanen i korthet
Kemikalieplanen är ett verktyg för att nå miljömålen i kommunens miljöprogram
LundaEko II och minska Lundabornas exponering för kemikalier.
Områdena i LundaEko II med mål som har en direkt koppling till kemikalieplanen är:
•
•
•

Område 1. Engagera flera
Område 2. Hållbar konsumtion
Område 3. Minskad kemikaliebelastning

Med barn och unga i fokus, omfattar planen följande områden:
•
•
•
•

Bygg, underhåll och anläggning
Upphandling
Förskola, skola och fritidsverksamhet
Information

Åtgärderna ska implementeras i kommunens arbete för att minska miljö- och hälsofarliga
ämnen. Resultatet följs upp i den årliga miljöredovisningen vilket är viktigt för vidare
arbete med kemikalieplanen. Kemikalieplanen kommer att omfatta tre år, därefter
kommer den att revideras.
Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet som i delar redan pågår med att
minska kemikaliebelastningen och vara ett stöd i att nå mål inom LundaEko II.
Lunds kemikalieplan är ett levande dokument som fortlöpande uppdateras med nya
åtgärder, så att kommunen systematiskt och långsiktigt kan arbeta för en giftfri miljö.
Uttrycket ”giftfri miljö” kommer av det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Både
”Giftfri miljö” och ”minskad kemikaliebelastning” används i kemikalieplanen som begrepp
för ”minskad mängd miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vardagen”.
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Därför behövs kemikalieplaner
I Lunds kommun finns ett program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko II, som bygger
på de nationella miljökvalitetsmålen. Ett mål i miljöprogrammet har fokus på kemikalier, där
framgår det att Lunds kommun ska jobba aktivt med att minimera exponeringen för miljöoch hälsofarliga ämnen. Dessutom får det inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i
Lunds kommuns verksamheter som rör barn och unga.
Kemikalieplanens syfte är att minimera exponering av kemikalier för medborgare i
Lunds kommun och framförallt för barn och unga. Åtgärderna i kemikalieplanen ska
strukturera arbetet för att nå och underlätta uppföljningen av målen i LundaEko II.

Figur 1: Illustration av koppling mellan kemikalieplanens åtgärder med målen i LundaEko II.

Kemikalieplanens syfte är också att skapa gemensamma prioriteringar inom kommunen och
driva utvecklingen av arbetet mot en giftfri vardag. Den ska även verka förebyggande för att
minska risker och framtida kostnader orsakade av kemikalier. Det är av stor vikt att
kemikalieplanen kompletterar kommunens befintliga handlingsplaner inom miljöområdet
och kan fungera som planeringsunderlag för kommunens förvaltningar för att bidra till giftfri
miljö.
Andra organisationer och bolag inom kommunen ska i förlängningen kunna använda
kemikalieplanen för att underlätta det egna arbetet med att minska
kemikaliebelastningen. Planen kan i ett större perspektiv fungera som en katalysator för
att öka kunskapen om kemikalier hos alla som bor och verkar i Lunds kommun.
Flera kommuner bedriver ett framgångsrikt kemikaliearbete med stöd av en
antagen kemikalieplan, däribland Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö.
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Om kemikalier
Kemikalier används inom många områden i dagens samhälle och spelar därför en stor roll
i vår vardag. Det finns mängder av kemiska ämnen i miljontals olika varor och produkter.
Endast i Reach förregistrerades ca 143 000 kemikalier och det är endast de som
produceras eller importeras till EU i mängder om 1 ton eller mer per år. De senaste 50 åren
har förbrukningen av kemikalier ökat markant, från 7 miljoner ton till över 400 miljoner
ton kemikalier om året. I många fall har de bidragit positivt till samhällets utveckling och
alla kemikalier är inte miljö- och hälsofarliga. Dock saknar vi information om många
kemikalier och en del har visat sig leda till miljö- och hälsomässiga problem. Det finns stor
osäkerhet kring effekterna av dessa kemikalier på vår hälsa när de tas upp och blandas i
våra kroppar och vilken påverkan det kan ha längre fram i livet eller för kommande
generationer. Det är därför av stor vikt att vi begränsar, är kritiska och tillämpar
försiktighetsprincipen vid användning av kemikalier med miljö- och hälsofarliga
egenskaper.
Arbete för att minska kemikalier i vårt samhälle pågår redan nationellt. Regeringen fastslog
år 1999 ett antal nationella miljömål baserat på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det
nationella miljökvalitetsmålet som huvudsakligen fokuserar på kemikalier är Giftfri miljö. Vid
uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen 2017 gjordes bedömningen att målet Giftfri
miljö inte kommer att nås till mål-året 2020. Detta visar att fler nationella och lokala insatser
behövs för att nå målet.
Det finns lagstiftning inom området, men för att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö
behöver fler insatser göras. Det är viktigt att kommunerna intar en aktiv roll för att minska
användningen av kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper. I de fall, där man inte
kan byta ut det kemiska ämnet mot ett bättre alternativ, måste hanteringen ske på ett
säkert sätt. Detta gäller även kemiska ämnena som finns i produkter och varor.

Fokus på barn och unga
Kemikalieplanen har ett fokus på barns och ungas hälsa och miljö. De områden som
identifieras har kommunen rådighet över och de bedöms ha stor inverkan på barns och
ungas miljö och hälsa.
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är
färdigutvecklade. Efter födseln fortsätter barnens hjärna och immunförsvar att utvecklas,
vilket innebär extra känslighet för kemikalier. Barn befinner sig mycket på golvet nära damm
där kemikalier ansamlas och de utforskar världen med händer och mun. Dessutom har barn
tunnare hud, andas, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt, vilket ökar upptaget av
kemikalier.
Det är därför viktigt att se över barnens närmiljö och undvika sådant som kan
innebära hälsorisk.
Yngre barn ska prioriteras primärt och sekundärt äldre barn på grund av beteendemönster
och känslighet.
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Åtgärder
Varje åtgärd har en ansvarig nämnd eller styrelse och i de flesta fall någon eller några som
är samverkande nämnd eller styrelse. Den som är ansvarig driver åtgärden och
administrerar indikatorerna i redovisningssystemet Stratsys. Ansvaret innebär inte alltid
den största arbetsinsatsen utan kan vara en sammankallande roll för åtgärden.
Samverkande nämnd eller styrelse bidrar med kompetens eller ren arbetsinsats.
Det finns en bilaga med alla åtgärder samlade i mer detalj med uppskattade
kostnader, tidsramar och indikatorer.

Område 1: Bygg, underhåll och
anläggning
Det är extra viktigt att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial i
inomhusmiljön. Enligt studier står byggprodukter för ca 40 % av de kemiska föroreningarna
inomhus vilka kan ha cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande
eller allergiframkallande effekter. Det kan röra sig om byggprodukter så som lim och fogar,
puts och murbruk, isoleringsmaterial, golv, byggskivor, färg samt rör och slangar. Enligt
Kemikalieinspektionen är bl. a. formaldehyd ett vanligt förekommande ämne som emitterar
från byggprodukter, vilket också har en cancer- och allergiframkallande effekt. Det är
relevant med materialval inte enbart vid nybyggnation utan även vid renovering och
tillbyggnad.
Vid byggarbetsplatser är det även viktigt att rutiner finns för bland annat hantering av
avfall så att det tas om hand på rätt sätt. Kringdrivande plast, så som emballage och
frigolit, från bygganläggningar är ett problem och ger upphov till sekundära mikroplaster i
naturen.
Produkter innehållande nanopartiklar bör hanteras med försiktighetsprincipen i åtanke.
Rutiner och val av material omfattar även utomhusanläggningar där barn och unga vistas.
Anläggningar som konstgräsplaner med gummigranulat och lekplatser med gummiunderlag
är dagsaktuella frågor både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Val av material,
gummiunderlag och konstgräs är frågor som kommunen bör diskuteras över
förvaltningsgränserna, t. ex. i LundaKem-gruppen (område 4 åtgärd 4 delåtgärd 2).

Prioriteringar:
•
•
•
•
•

Förskolor
Skolor
Fritidsverksamheter
Inomhusanläggningar för barn t.ex. idrottshallar
Utomhusanläggningar ämnade för barn t.ex. skolgårdar, utegårdar till
förskolor, lekparker, fotbollsplaner m.m.
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Åtgärder

Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid nybyggnation, renovering, markanvisningar och
skötsel samt anläggning av utemiljöer. Material som handlas in bör krav-ställas gällande
innehåll av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är även relevant att registrera en
byggnads eller anläggnings material, dess placering och kemiska innehåll. Att föra loggbok
vid byggen, renoveringar och anläggningar är därmed ett bra verktyg. Bygga relationer och
föra dialog med entreprenörer och leverantörer, där man tydliggör Lunds kommuns
inställning till kemikaliefrågan är viktigt.

1 Kontroll över kemikalieanvändning
Gemensam kemikalielista för hela kommunen, etablera arbetsgrupp och substitution.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

MN / KS och alla

Delmål 2.1
Delmål 3.1

MN / Alla

Inventera kemikalielistor.
Etablera arbetsgrupp - KEMGRUPP.
Diskutera substitutioner och lösningar för att minska hälsofarliga
ämnen.
Utreda databas för Lunds kommuns
kemikalieregistrering. Därefter beslut.
Handla upp databas.
(Beroende av
beslut)
Alla kemikalier registreras av respektive förvaltning.
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SN / TN, MN, KS och alla
KS / SN,MN och UN
Alla

Delmål 3.2

2 Upphandlingskrav, bygg
Ställa kemikaliekrav vid upphandling av byggmaterial, entreprenader, markanvisningar
samt material till anläggningar inne och ute.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

SN / TN, MN och KS

Definiera gemensamma kemikaliekrav att använda vid
upphandling. (nybyggnation eller ombyggnad)

LundaEko II
mål
Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 3.1
Delmål 3.2

Sunda Hus A och B (C där det är nödvändigt),
Upphandlingsmyndighetens krav eller motsvarande kan
användas.
Använda ovanstående krav vid upphandling. (nybyggnation eller
ombyggnad)
Använda avancerade, spjutspets eller ytterligare krav
som tilldelningskriterier, för att driva marknaden framåt.
Ställa kemikaliekrav tidigt i processen vid markanvisning och
exploateringsavtal.
(i enlighet med Boverkets byggregler)
Ställa krav vid underhåll och renoveringar. Ta fram rutin för detta.

TN

SN / TN

Uppföljning av upphandlingar

3 Utemiljö
Minimera kemikalieanvändning i utemiljöer och då även i använda material.
Delåtgärd
Ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med fossilbränslefria
alternativ, exempelvis eldrivna.
Ogräsbekämpning och skadedjursbekämpning:
•

Mekanisk

Termisk
Minska kemiska bekämpningsmedel, inklusive ogräsättika, inom
prioriterat område
Välj material utan tillsatta kemikalier, t ex lärk istället för
impregnerat trä
(undvik trä med hög klimatpåverkan)

•
•

Utreda möjligheter att återanvända material som t ex
sand i utemiljöer.
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Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
TN / SN

LundaEko II
mål
Delmål 3.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1

4 Gummiunderlag och konstgräs
Utred användning och skötsel av gummiunderlag och konstgräs, för att minimera
användning och undersöka alternativa material.
Delåtgärd
Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp
av granulat genom ökad återanvändning av redan befintlig sådan.
Om möjligt ska alternativa material såsom kokosflis eller liknande
användas vid återfyllnad av konstgräsplaner.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
KOF / TN och SN

LundaEko II
mål
Delmål 3.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Gummiunderlag används endast för att
uppfylla tillgänglighetskraven.
Utredning av gummiunderlag och konstgräs
• Finns det material att använda med bibehållen tillgänglighet
• Driftskostnader, undersök kostnad anläggning och driftskostnad
• Jämföra material, slitage och möjliga miljö- och hälsopåverkan
Ställa kemikaliekrav på gummiunderlag och konstgräs i de fall det
behöver användas.
Rutiner tas fram för underhåll av gummiunderlag och konstgräs.

5 Rutiner och samverkan
Ta fram olika rutiner och processer för att arbeta med kemikaliefrågan såsom att
uppdatera rutiner och styrande dokument samt upprätta samarbete över
förvaltningsgränserna.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Kemikalier skall inkluderas i befintliga rutiner och styrande
dokument.

SN och TN

Möten mellan förvaltningar för att samverka i frågan.

SN och TN / MN

(T. ex. föreläsningar kring kemikalier på stormöten där alla får
samma information.)

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

6 PVC-golv
Inventera PVC-golv inlagda i förskoleverksamheter, utreda alternativa material och ta fram
en plan för byte till bättre material.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
SN / BSN

Delåtgärd
Inventera PVC-golv inlagda i förskolor.
Utreda alternativa material.
Plan för byte tas fram, där beräknad kostnad framgår.
Byte av PVC-golv mot bättre material enligt underhållsplanen.
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LundaEko II
mål
Delmål 3.2
Delmål 2.1
Delmål 2.2
Delmål 2.3
Delmål 3.1

Område 2: Förskola, skola och
fritidsverksamheter
Barnen vistas stor del av sin tid inomhus i förskolan, skolan och fritidsverksamheter. I dessa
verksamheter har kommunen möjlighet att påverka och minska barnens exponering för
kemikalier i inomhusmiljön. Miljö- och hälsoskadliga ämnen emitterar från bland annat
leksaker, inredning, madrasser och textilier såväl som från fasta inventarier som plastgolv
och färg. Kemikalier sprids till luft och ansamlas i damm, därför är en fungerande ventilation
och rutiner för städ och tvätt viktiga. Det är positivt att barnen spenderar mer tid utomhus,
där luftvolymen innebär minskad exponering. Det finns också material med miljö- och
hälsofarliga kemikalier utomhus, som gamla bildäck, mjuka bollar och olika träinstallationer
med olämplig impregnering.
Idag finns mycket vägledning som stöd för att arbeta för en kemikaliesmart miljö inom skola
och förskola. Både Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent ger ut gratis information och
material samt tips på kemikaliesmarta aktiviteter för förskola och skola. Det finns även
kostnadsfria
utbildningar
för
pedagoger
tillgängliga
på
internet
från
Upphandlingsmyndigheten och Kemikaliecentrum i Stockholms kommun.

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tid utomhus
Leksaker
Skapandematerial
Hygienartiklar och handskar – skötbord
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Rutiner för städ och innehåll i rengöringsmedel
Rutiner för tvätt och innehåll i tvättmedel
Inredning – dukar, soffor, gardiner och mattor
Inomhusmiljö - fast inredning
Ventilation
Håll Sverige Rent – kemikaliepaket, involverar barnen

Åtgärder

Under 2015-2017 har många pedagoger, framförallt förskollärare, inom Lunds kommun
fått utbildning och verktyg för att minska kemikalieexponeringen i förskola och skola. I
kemikalieplanen ska detta arbete fortskrida genom nya åtgärder och stöd.
Verksamheter anordnade för barn och unga av kommunen, såsom förskola, skola och
olika typer av fritidsverksamheter är alla relevanta att arbeta med för att minska
kemikaliebelastning. Inom detta område avses fritidsverksamheter , såsom fritidshem
och öppna fritidsverksamheter, som kommunen anordnar.
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1 Uppdatera rutiner
Ta fram övergripande rutiner där man systematiserar arbetet som t.ex.
städrutiner, utrensningsrutin och introduktion av nyanställda.
Delåtgärd
Revidera övergripande standardrutin för städning i samverkan med
berörda förvaltningar.
Upprätta övergripande standardrutin för initial och
återkommande utrensning.
Uppdatera rutin för informera om giftfri förskola
och kemikalieplanen för nyanställda och anställda.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

BSN / KOF, UN och MN

Delmål 3.2

BSN / KOF, UN, SN och MN

Delmål 1.1

2 Håll Sverige Rent – kemikalier
Introducera och använda Håll Sverige Rents material gällande kemikalier, eller
motsvarande pedagogiskt material med liknande innehåll, för förskola, skola och i den
utsträckning som möjligt i lämpliga fritidsverksamheter.
Delåtgärd
Använda HSR material (eller motsvarande) för kemikaliesmart
förskola.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier
förskoleklass-gymnasiet.

BSN / UN

Använda HSR material (eller motsvarande) gällande kemikalier inom
fritidsverksamhet?

BSN / KOF

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 3.2

3 Utrensning
Arbeta med utrensning i skolan och fritidsverksamheter.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Plan för vilka salar/verksamheter som ska omfattas.

BSN / UN och KOF

LundaEko II
mål
Delmål 3.2
Delmål 1.1

Genomföra utrensning.
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4 Miljösamordnare och miljöombud - utbildning och
nätverk
Arbeta med att öka kunskapen inom de egna verksamheterna genom att använda sig av
nätverket med befintliga miljösamordnare och miljöombud, vilket också kan innefatta
elever.
Delåtgärd
Miljösamordnare och miljöombud utbildas i kemikaliefrågan, vilket
också kan innefatta elever.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
BSN / KOF, UN, KS och MN
BSN / KOF, UN, KS och MN

Utbildning för inköpsansvariga.

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 3.2
Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 3.2
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Område 3: Upphandling
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska risker i barns vardag. Att ställa
kemikaliekrav vid upphandling är ett sätt att driva företag till att utöka utbudet och
produktionen av kemikaliesmarta produkter och tjänster. Det bör leda till att det blir lättare
för inköpare och beställare att ”välja rätt”. I Sverige upphandlar den offentliga sektorn för
mer än 600 miljarder kronor per år, vilket gör upphandling till ett starkt styrmedel. Dagens
konsumtion innebär ökad kemikalie- och varuproduktion, vilket medför spridning av
kemikalier. Detta är inte förenligt med ett hållbart samhälle. Med tydliga kemikaliekrav vid
upphandling och ökad dialog med leverantörer minskas kemikaliebelastningen.
Produkt-grupper som går till verksamheter med barn och unga ska prioriteras. Det
gäller produkter som är i nära kontakt med barn direkt eller indirekt såsom tallrikar
och glas, leksaker och inredning (madrasser, stoppade möbler, lösa mattor och
gardiner)

Prioriteringar
•
•
•
•
•
•

Leksaker
Skapandematerial
Sportprodukter
Köksmaterial (äta av och ur och redskap för tillagning)
Vilostundsmaterial t ex madrasser
Skötbord med tillhörande skötartiklar

•
•
•
•
•

Samtlig inredning som används på förskolor, skolor och fritidsverksamheter
Textilier
Elektronik
Städkemikalier
Mat (ex bisfenolfria förpackningar)

Åtgärder

På Upphandlingsmyndighetens hemsida framgår det hur viktig kravställning i upphandling är
för att nå det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”: ”En del i arbetet med att nå detta
miljömål är Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.”.
Detta belyser vikten av att stärka miljö- och hälsoaspekterna i den offentliga upphandlingen
genom att kemikaliekrav införs. Miljökompetens inom upphandlingens organisation skulle
ge stor effekt för kommunens arbete för att minska miljö-och hälsofarliga ämnen, medföra
ett effektivt arbetssätt och ekonomiska besparingar.
Vidare är det viktigt att inköpare samt beställare ”väljer rätt” och handlar på avtal när man
gör sina inköp till respektive verksamhet. Upphandlingar som rör byggområdet hanteras
under Område 1 Bygg, underhåll och anläggning.
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1 Kemikaliekrav vid upphandling
Använda Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav där det finns krav framtagna. I övrigt kan
kriterier hämtade från miljöcertifieringar användas.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

KS

Ställa kemikaliekrav vid upphandling.

LundaEko II
mål
Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2
Delmål 2.3

Ställa krav på inga tillsatta mikroplaster i relevanta produkter.

2 Tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor
Hårdare kemikaliekrav ställs som tilldelningskriterier vid upphandling av prioriterade varor,
för att visa önskad riktning för branschen.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

KS / MN

Välja ut prioriterade varor.

LundaEko II
mål
Delmål 2.2
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Använda spjutspets eller särskilda krav som tilldelningskriterier på
dessa varor.

3 Upphandlade avtal ska innefatta att leverantören betalar
för ev. analys
Prioriterade avtal ska innefatta att leverantör ska betala för analyser gjorda för att följa
upp upphandlingen.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd
Specificera relevanta varugrupper att prioritera.

(exempelvis leksaker, madrasser, inredning och material i kontakt med mat)

Lägg in kravet i relevanta Upphandlingar.

KS / MN

LundaEko II
mål
Delmål 2.3
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Välja produkter och analyser att genomföra.
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4 Redovisning av leverantör
Leverantören ska vid avrop redovisa om SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen från SINlistan ingår i halter över 0,1 % i varan eller inte finns i varan alls.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

KS

Efterfråga denna information i avrop.

LundaEko II
mål
Delmål 2.3
Delmål 2.1
Delmål 3.2

5 Miljökompetens inom Upphandlingen
Till kommunens upphandling bör knytas miljökompetens.
En miljökompetens knuten till upphandlingen finns i andra kommuner och detta har visat
sig effektivt för att arbeta med upphandling som ett pådrivande verktyg i miljöarbetet.
Dessutom har man sett ekonomiska vinster med detta upplägg.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

KS / MN

Arbeta för att få miljökompetens inom upphandlingen
alternativt upprätta rutin.

LundaEko II
mål
Delmål 2.3
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

(Arbeta för att få miljökompetens t. ex. genom att:
• Använda befintliga tjänst/tjänster på enheten och utbilda.
• Tillsätta ledig tjänst med önskad kompetens.
• Ny tjänst.)

6 Markera kemikaliesmarta produkter
Arbeta för möjlighet att märka kemikaliesmarta produkter i kommunens ehandelsdatabas i framtiden.
Delåtgärd
Utred markering för kemikaliesmarta varor i e-handelsplattform.
Ny markering läggs in i e-handelsplattform.
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Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

LundaEko II
mål

KS

Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

KS / MN

Delmål 2.3

7 Nätverk för inköpare
Återuppta nätverk och kommunicera avvikelser i köptrohet till inköpare.
Delåtgärd
Återuppta nätverk för inköpare och utbildningar som omfattar hur
man gör inköp, hållbarhetsaspekten och e-handel.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
KS / alla

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Kommunicera avvikelser i köptrohet till ansvarig inköpare, för att
förbättra köptroheten.

8 Utredning och begränsning av beställare
Inventera antalet beställare, registrera och minska eventuellt antalet.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig /
samverkan)
KS / alla

Göra upp ett register över alla beställare som finns.
Göra en översikt över en önskad mängd beställare alternativt
begränsa antalet beställare.
Utbilda beställare alternativt gör ett informationsmaterial för beställare.

16 (28)

LundaEko II
mål
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.2

Område 4: Information
En förutsättning för att minska kemikaliebelastningen i samhället är att frågan lyfts och
kunskaps sprids i hela samhället. Miljöförvaltningen och kommunkontorets
miljöstrategiska enhet har etablerade kontaktvägar med verksamheter i kommunen,
verktyg för att sprida information och därmed möjlighet till påverkan i kemikaliearbetet.
Inom miljöförvaltningen finns redan ett etablerat arbete och kontaktnät med ansvariga för
verksamheter där barn vistas och spenderar sin tid exempelvis förskolor, skolor och
fritidsverksamheter. Dessa kontaktytor bör utnyttjas för att följa upp och stödja områden
inom kemikalieplanen.
Inom detta område kan enade insatser kring information, samverkan och utbildning utföras.
Miljökompetensen bör också användas i olika stödjande funktioner för andra berörda
förvaltningar och enheter. Det är också viktigt att lyfta frågan i olika sammanhang, för att
öka medvetenheten kring problematiken och sprida kunskap.

Prioriteringar
•
•

Verksamheter som rör barn och unga
Informationsinsatser

•

Samverkansinsatser

Åtgärder

Det är viktigt att arbetet med åtgärderna i alla grupper stöttas med kontaktnät och olika
informations- samt utbildningsinsatser. Inom informationsområdet finns åtgärder som
uppfyller detta syfte genom att bilda nätverk för att underlätta kommunikationen och
göra utbildningsinsatser gällande kemikalieproblematiken. Inom detta område ska olika
sociala medier användas för att sprida information. Resultatet av den årliga
miljöredovisningen för målen i LundaEko II används med fördel för planering av inriktning
av kommande års informationsinsatser.
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1 Beakta kemikalieplanens syften i miljöförvaltningens
verksamhetsplan
Det ska tydligt framgå i verksamhetsplanen vad som avses att göras kommande år för
att främja arbetet med kemikalieplanen och dess genomförande.
Denna åtgärd kan innebära att delta i olika projekt med tydlig koppling till syftet av
kemikalieplanen. Det kan också innebära att göra egna projekt med
informationsinsatser, undersökning av olika frågor och för att belysa goda exempel.
Exempel på möjliga projekt:
•

Material i kontakt med livsmedel

•
•
•
•

Rutiner inom Förskola/skola
Ventilation på förskola/skola
Uppföljning av åtgärder inom andra områden
Substitution

Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Planerade projekt

MN

LundaEko II
mål
Delmål 2.1
Delmål 1.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2

2 Informationsmaterial
Ta fram olika informationsmaterial, som kan användas i utskick, projekt, delas ut vid
evenemang och läggas ut på sociala medier.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Ta fram material.

MN / KS

Tryck material och/eller publicera på IT-plattform.

LundaEko II
mål
Delmål 1.1

Delmål 2.1
Delmål 2.3
Delmål 3.1
Delmål 3.2
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3 Utbildningsinsatser
Arbeta med olika utbildningsinsatser, som kan vara riktade mot specifika
verksamheter, politiker, kollegor och allmänheten.
Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Delåtgärd

KS / MN

Planera årliga insatser. Vad, hur och för vilka.

LundaEko II
mål
Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Genomföra insats.
Följa upp insatsen och utvärdera.

4 Samverkan och bilda nätverk
Bilda olika nätverk och tydliga kommunikationsvägar för kemikalieplanen för att stödja
arbetet enligt kemikalieplanen.
Delåtgärd
Delta i olika nätverk regionalt och nationellt.
Starta grupp för arbete mellan förvaltningar, frågor kring
kemikalier och åtgärder i planen.
Starta expertgrupp med externa medlemmar för de svåra
frågorna inom kemikalieområdet. (främst e-mail grupp, möte
behovsbasis)
Använda miljöombud och miljösamordnare för att
sprida information.

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)
MN / KS

LundaEko II
mål
Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

KS / MN

5 Evenemang
Delta och anordna evenemang, både större och mindre, för att sprida information.
Delåtgärd

Ansvarig
(Ansvarig / samverkan)

Planera evenemang för året.

KS / MN

Delta i 1-2 evenemang under året.
Genomföra eget evenemang under året. Minst ett per år.
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LundaEko II
mål
Delmål 1.2
Delmål 1.1
Delmål 2.1
Delmål 3.2

Ämnen och områden av intresse
Miljö- och hälsofarliga kemikalier

Kemikalieplanen ska ge verktyg för kommunens arbete med att fasa ut kemikalier med
miljö- och hälsofarliga egenskaper.
Det är opraktiskt att arbeta med en lista över specifika kemikalier, då denna snabbt skulle
bli inaktuell. Därför utgår Lunds kommuns kemikalieplan från ämnens egenskaper. I en
bilaga redovisas prioriteringar utifrån egenskapskriterierna som ska ligga till grund för
kommunens kemikalieplan. Detta ska tillämpas både på varor och kemiska produkter.

Listan med egenskapskriterier utgår bland annat ifrån kandidatförteckningen i Reachförordningen och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Dessa två tillsammans
med SIN-listan (beskrivs nedan) är termer som är centrala i kemikalieplanen.
Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg delar in särskilt farliga kemiska ämnen i
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen utifrån kriterier i inneboende
egenskaper eller faror. Utfasningsämnena har definierats av Kemikalieinspektionen utifrån
särskilda kriterier och har så pass miljö- och hälsofarliga egenskaper att de ska fasas ut
eller undvikas helt. Prioriterade riskminskningsämnen ska till följd av deras egenskaper ges
särskild uppmärksamhet och ska riskbedömas i varje enskild hantering.
Det kan vara av stor vikt att arbeta med kemikalier i grupper, då det minskar risken för att
ett oönskat ämne byts ut mot ett annat med liknande egenskaper. Som exempel kan
nämnas bisfenol A, som tillhör en stor grupp av bisfenoler, där flera befaras vara lika
hälsoskadliga som bisfenol A.
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Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen ska prioriteras i kemikalieplanen, då de kan ha stor påverkan på
kroppens hormonsystem redan vid mycket låga doser. Fosterstadiet är det mest kritiska
skedet för exponering av hormonstörande ämnen, då de kan ge negativa effekter långt
senare i vuxen ålder.
Idag finns inga beslutade EU-gemensamma kriterier för hormonstörande ämnen. I väntan på
dessa kriterier ska hormonstörande ämnen från ChemSecs (international chemical
secretariat) SIN-lista betraktas som hormonstörande i kommunens interna kemikalieplan.
SIN-listan skapas med gemensamma krafttag av olika miljöorganisationer och granskas av
opartiska experter. Syftet med listan är att snabba på arbetet med mot en giftfri miljö. SINlistan är snabbare än kandidatförteckningen på att identifiera miljö- och hälsofarliga ämnen,
därför kan de organisationer som vill vara i framkant i sitt miljöarbete använda den. SINlistan innehåller 912 ämnen jämfört med kandidatförteckningens 174 ämnen. ChemSec har
långt tidigare identifierat 94 % av ämnena på kandidatlistan.
SIN-listan anses därför som ett relevant verktyg att använda i arbetet för att
definiera hormonstörande ämnen.

Tabell 1: Exempel på hormonstörande ämnen eller grupper:

Ämne el grupp
Bisfenol A
med flera andra bisfenoler
(som är misstänkt
hormonstörande)

Användning
Används vid framställning av
polykarbonat och
epoxiplaster samt
hårdgörare i andra plaster

Ftalater

Mjukgörare i plaster

Polybromerade difenyletrar
(PBDE)

Tillsätts i brännbara material
för att minska spridningen
av en brand s.k.
flamskyddsmedel.
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Förekomst
Skålar och bringare
(köksmaterial)
Kvitton
Konservburkar
rör som används
i byggbranschen
m.m.
Bollar
Konstläder
Plastgolv
Elsladdar
Plasttryck på kläder
m.m.
Textilier och plaster
Möbler
Gummikablar och
elektronik
Fordon
m.m.

Mikroplaster

Mikroplasters utbredning i miljön har uppmärksammats under de senaste åren. Mikroplast
är ett samlingsnamn för små plastfragment mellan 1nm till 5mm, varav de minsta är i nanostorlek. Det finns primära och sekundära källor till mikroplast. Primära källor är de plast
som tillverkas som små pellets eller korn för industrin. Sekundära källor bildas oavsiktligt
vid slitage och nedbrytning av olika plast- och gummiföremål.
Tabell 2: En översikt över källor till mikroplast.

Utsläppskällor

Primär mikroplast
Industriell produktion och
hantering av primärplast
Hygienprodukter och
kosmetika.

Sekundär mikroplast
Väg- och däckslitage
Konstgräsplaner och
gummiasfalt
Nedskräpning
Båtbottenfärg
Textiltvätt av syntetfiber.

De största delarna av mikroplast hamnar i dagvattnet som leds ut till haven. En studie visar
att det idag finns sex gånger mer mikroplast än djurplankton i haven. Under år 2015
producerades 322 miljoner ton plast globalt varav 90 % framställdes av fossil råvara.
Mikroplasterna misstas för föda och kan dra till sig kemikalier och därmed utveckla miljöoch hälsofarliga egenskaper. Ny forskning visar att mikroplaster även finns i slam från
reningsverk och blir ett problem när slammet sprids på åkermark, där man sett effekter
på daggmask.
Arbetet för att minska mikroplaster är därför en viktig del i Lunds kommuns miljöarbete
och ska jämställas med andra oönskade kemikalier.

Nanomaterial

Ett annat material som är aktuellt är nanomaterial. Allt fler produkter innehåller
nanopartiklar, vilket medför en del betänkligheter. Nanomaterial eller nanopartiklar är ett
samlingsnamn för mycket små partiklar. Det går att hitta lite olika definitioner för
nanopartiklar dock verkar de flesta definiera storleksordningen som 0,1-50 nm i någon ledd,
vilket motsvarar 0,000 000 1 mm – 0,000 050 mm.
Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja dess speciella egenskaper och de används
i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och
elektroniska produkter.
Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det
förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett
nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Inte bara de
tekniska egenskaperna, utan även de farliga egenskaperna kan förändras. Nanomaterial
kan tas upp, spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin
normala storlek.
Riskerna med nanomaterial behöver utredas vidare och vi behöver följa utvecklingen och
lagstiftningen på området. När det gäller nanomaterial vet vi ännu mycket litet. Därför bör
vi hantera det i enlighet med försiktighetsprincipen.
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Hållbar utveckling/Giftfria kretslopp

Åtgärderna i kemikalieplanen verkar också för att uppnå giftfria kretslopp. I förlängningen
är giftfria kretslopp kopplat till en hållbar utveckling och vidare till problemen som finns
med det konsumtionssamhället vi har idag. Som en följd av detta har en konsumtionstrappa
tagits fram som ett verktyg att använda vid inköp till olika verksamheter.

Figur 2: Konsumtionstrappan är framtagen för att använda som ett verktyg vid inköp till sin verksamhet.

Det finns likheter med den välkända avfallstrappan. Det är meningen att trappan ska
främja eftertanke innan inköp och även att inget inköp sker. Vid minskad konsumtion
minskar även kemikaliepåverkan, då det påverkar behovet av produktion och resursåtgång.
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Mål och uppföljning
Övergripande mål

Kemikalieplanen syftar i förlängningen till att nå målen i LundaEko II. Dessa övergripande
mål sätter kursen för i vilken riktning vi ska arbeta med frågan. Målen som är centrala för
kemikalieplanen är inom område 3 i LundaEko II. ’Minska kemikaliebelastningen för
Lundabon’. Dock är mål 1 och 2 inom områdena ’Motivera flera’ och ’Hållbar utveckling’
högst aktuella i kemikalieplanen.

Styrande mål med uppföljning

Varje åtgärd har indikatorer, vilka är utformade så att de ska kunna utvärderas eller
mätas. Uppföljning görs i Stratsys av den ansvariga förvaltningen.
Uppföljning av de olika kommunala miljömålen görs årligen av kommunstyrelsen. Denna
uppföljning kan sedan användas som ett av kriterierna för att välja områden för olika
informationsinsatser under nästföljande år.
Uppföljning av arbetet med åtgärderna knutna till kemikalieplanen följs upp årligen
av miljönämnden. Detta för att i mer detalj se hur arbetet framskrider.

Revision och framtid
Planen bör revideras minst vart tredje år för att hålla kemikalieplanen så aktuell som
möjligt. Vid uppdatering av kemikalieplanen läggs nya aktuella åtgärder in, för att
säkerställa att kommunens arbete kring miljömålet giftfri miljö drivs framåt.
Kemikalieplanen ska revideras av miljönämnden.
En lista över nya åtgärder upprättas, uppdateras och används löpande, av
kemikalieplansansvariga på miljöförvaltningen under kemikalieplanens giltighetstid,
2018- 2020.
I nästa version av kemikalieplanen är det troligt att nya områden behandlas och att
befintliga områden avancerar sina åtgärder för att driva arbetet framåt. Desto mer
kemikalieplanen utvecklas bör den bidra till att alltmer öka medvetenheten om
kemikalieproblemet bland de som verkar och bor i Lunds kommun.
Kemikalieplanen kan öka samarbetet mellan förvaltningar och öppna upp
nya kommunikationsvägar mellan dessa, som en synergieffekt.

Så har vi jobbat med planen
2014 fick miljönämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram underlag till en
kemikalieplan för Lunds kommun. Våren 2016 tilldelades miljönämnden en budget
för framtagandet varefter det faktiska arbetet vidtog. Arbetet med planen har bland
annat genomförts med hjälp av arbetsgrupper med representanter från berörda
förvaltningar.
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Avgränsningar och kopplingar till andra
dokument och planer
Kemikalieplanen har en naturlig koppling till några befintliga mål och styrande dokument
från internationella mål till LundaEko II. Planen avgränsas till de områden som kommunen
har rådighet över. Dock är andra organisationer och bolag välkomna att använda
kemikalieplanen i sitt kemikaliearbete. I de fall där kommunen inte har rådighet är det en
viktig uppgift att påverka genom informationsinsatser och ingå i samarbeten för att lyfta
frågan på regional och nationell nivå. En del områden omfattas redan av andra befintliga
planer, regionala program eller etablerad tillsyn.

Styrande dokument

Kemikalieplanen kommer inte att inbegripa förorenad mark, luftföroreningar,
dagvatten, vatten och avlopp, spridning av slam, avfall eller ekologisk mat. Dessa ingår
i befintliga planer eller program.

Relevanta mål

Kemikalieplanen syftar till att skapa en bättre miljökvalitet och bidra till att nå
existerande globala, nationella, regionala och kommunala mål.

LundaEko II

LundaEko II ska vara vägledande i kommunens miljöarbete. LundaEko II har åtta prioriterade
områden med mål och delmål definierats. Kemikalieplanen har en direkt koppling till framför
allt Område 3. Minskad kemikaliebelastning, vars mål är definierat enligt följande: ”Värna
Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga
ämnen.” De andra områdena som kemikalieplanen har en koppling till är ’Engagera flera’ och
’Hållbar konsumtion’.
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Nationella mål
Generationsmålets och dess utgångspunkt att förutsättningarna för att nå
miljöproblemen inom en generation ska vara en drivande faktor för kemikalieplanen.
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser." Generationsmålet

Åtgärderna i planen ska verka för att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö som syftar till
att minska kemikalier i samhället.
I Naturvårdsverkets rapport om den årliga uppföljningen av Sveriges nationella miljömål
2017, framgår det att miljömålet inte kommer att nås och åtgärder för en giftfri miljö
kommer att behövas även efter 2020 i Sverige, inom EU och internationellt. I rapporten
framgår även behovet av fokus på barn och att det behövs information om kemikaliers
förekomst i material och varor genom varans hela livscykel.

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen
är nära bakgrundsnivåerna.” Miljömålet Giftfri miljö

Internationella mål
Giftfri miljö kan kopplas till åtta av FNs globala utvecklingsmål och utvecklingsagendan
Agenda 2030.
2. Ingen hunger

11. Hållbara städer och samhällen

3. God hälsa och välbefinnande

12. Hållbar konsumtion och produktion

6. Rent vatten och sanitet för alla

14. Hav och marina resurser

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Lagstiftning
Lagstiftningen som reglerar varor och kemiska produkter ändras och uppdateras med
tiden, vilket sker långsamt i jämförelse med kemikalieindustrins utveckling. Lunds
kommun vill genom kemikalieplanen sätta högre krav och på det sättet försöka ligga
steget före lagstiftningen. Kemikalieplanen ska även kunna vägleda kommunen vilka
områden som är prioriterade för att uppnå störst effekt. Kommunens uppgift är även att
öka kunskapen om kemikalier hos invånare och verksamhetsutövare inom kommunen.

EU-lagstiftning

Kemikalier regleras huvudsakligen genom EU-förordningar, t ex Reach ((EG) nr 1907/2006)
som är den mest omfattande kemikalielagstiftningen i världen och gäller över svensk lag.
Tillverkare och importörer ansvarar för att de ämnen som tillverkas, släpps in och används
på europeiska marknaden, inte ska ha skadliga effekter på människors hälsa och miljön,
enligt Reach.
Enligt artikel 33 i Reach-förordning (EU) nr 1907/2006 har konsumenten rätt till information
om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så
kallade kandidatförteckningen. Återförsäljaren ska kunna tala om ifall den innehåller något
särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det
att informationen efterfrågas. Återförsäljaren ska få samma information om varan från
tillverkaren eller importören vid leverans.
Nedan följer ett urval av andra EU-förordningar och direktiv, som är aktuella idag, inom
kemikalieområdet:
♣ Leksaksdirektivet- det mest omfattande regelverket för leksaker
♣ RoHS-direktivet (2011/65/EU) - elektrisk och elektronisk utrustning
♣ Biocid-förordningen (EU) 528/2012
♣ Förordning för tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004
♣ POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 – reglerar användning av vissa långlivade
organiska föreningar i både kemiska produkter och varor
♣ CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
♣ Förpackningsdirektivet (94/62/EG)
♣ Batteridirektivet (2206/66/EG)

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området (EU, Island,
Lichtenstein och Norge), gäller produkter både importerade och tillverkade inom EES.
Märkningen visar att produkten uppfyller EUs normer för säkerhet, hälsa och
miljöskydd.
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Svensk lagstiftning

Svensk lag som miljöbalken och arbetsmiljölagen, med underställda lagar och förordningar
förhåller sig till och kompletterar EU-lagstiftningen. Exempel på detta är miljöbalkens
allmänna hänsynsregler – kunskapskravet, försiktighets- och produktvalsprincipen, som
gäller för verksamhetsutövare. Produktvalsprincipen innebär bl. a. skyldighet att undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, i de fall de kan ersättas med produkt som
anses vara mindre farliga. Lagstiftningen är komplex men inte tillräcklig för att nå det
nationella miljömålet giftfri miljö. Dessutom finns brister i efterlevnaden och den kunskap
som behövs. Andra styrmedel och åtgärder är därmed viktiga.
Försiktighetsprincipen från miljöbalken bör vara i fokus när vi arbetar med
åtgärderna i kemikalieplanen.
Flera förordningar och föreskrifter, meddelade med stöd av miljöbalken, reglerar kemikalier
direkt eller indirekt och innehåller ofta regler som bara gäller i Sverige. Exempel är
förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2012:861), om
kosmetiska produkter (2013:413) och om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-16

§ 150

Fastställande av planeringsunderlag 20182023

Dnr BSN 2018/0951

Sammanfattning
Ärendet innehåller planeringsunderlag för uppdatering av Barn- och
skolnämndens lokalplan. Planeringsunderlaget är grunden för vidare
utredningar och färdigställande av nämndens lokalplan för perioden
2018-2023. Planeringsunderlaget innehåller Barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09 dnr BSN
2018/0951 med bilagor
Planeringsunderlag 2018-2013
Scenario 2023 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården 2018-0829
Scenario 2023 CT 2018-08-29
Scenario 2023 Dalby Genarp S Sandby Veberöd 2018-08-29
Scenario 2023 Lsr 2018-08-29
Scenario 2023 LTÖ 2018-08-29
Scenario 2023 Norra fäladen 2018-08-29
Alternativa scenarion 2023 LTÖ 2018-08-29
LTÖ BSN alternativ
Avstånd LTÖ

Beslut
BSN beslutar
att
att

instämma i förvaltningens förslag med undantag för område
LTÖ samt
inför nämnden i november återkomma med fördjupad
utredning och beslutsunderlag kring LTÖ

Med inriktning
att Högstadiet på Östra torn planeras för 6 paralleller men att man
på tomten tänker in 2 paralleller till beroende på övrig
planering på sikt
att 4-6 på Östra Torn planeras i ett separat läge tillsammans
med lokalen för särskola/träningsskola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-16
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret ekonomiavdelningen
Servicenämnden
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Skolområdeschefer
Utbildningschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-16

BSN 2018/1077

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-10-16 klockan
17.00–20.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Rita Borg (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Ola Christiansson (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander
Lewerentz (M)

Ersättare

Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Linda Vedestig, Enhetschef för kvalité, BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
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1. Bakgrund
Barn-och skolnämnden har fastslagit en process för lokalplanering. I februari 2018 beslutade den
nya Barn- och skolnämnden om en samlad lokalplan för förskola, grundskola och grundsärskola.
Processen kring upprättande av lokalplanen beskrivs nedan. Figuren beskriver lokalprocessens
cirkulära utseende och det här planeringsunderlaget är ett led i att uppdatera den tidigare
beslutade lokalplanen. Barn- och skolnämndens lokalplaneringsprocess är framtagen utifrån
kommunens investeringsprocess.
Beskrivning av BSN lokalplaneringsprocess

Barn- och skolnämnden är kommunens största beställare av lokaler och bedriver verksamhet i ett
stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning att varje år uppdatera
lokalplanen. I befolkningsprognosen som utgör starten för lokalplaneringsprocessen uppdateras
årligen. För tillfället spelar exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen.
Genom senaste årens förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser
som gör att behovet av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens
investeringsprocess är nämnden beställare av behovslösningar. Nämnden initierar även specifika
projekt när det är dags för genomförande av en investering. En sammanställning av nämndens
behov av lokaler utreds under hösten i lokalgruppen som återrapporterar förslag på
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behovslösningar. Nämnden har en central roll när det gäller vilken inriktning lokalplaneringen ska
ha ur ett strategiskt perspektiv. Grundfrågan som nämnden svarar för är vilken viljeinriktning
som ska vara styrande för utredningar i lokalgruppen.
Planeringsunderlaget är ett delbeslut i utarbetandet av lokalplanen. Utifrån de utredningar och
diskussioner som förs i lokalgruppen under hösten presenteras barn- och skolförvaltningens
förslag till lokalplan på nämndens decembersammanträde. Den beslutade lokalplanen utgör
nämndens äskande av investeringar i kommande investeringsplan.
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1.2 Viljeinriktning
Under nämndens lokaldag 180829 deltog politiker, skolområdeschefer, utvecklingsledare,
administrativa chefer och kommunens lokalstrateg i gruppdiskussioner. Som en ingång i
diskussionen fick deltagare ta del av en presentation kring hur förskoleverksamhet bedrivs på två
förskolor i Lund. Förskolecheferna presenterade sin verksamhet och tankar kring bl.a.
gruppsammansättningar, organisation och lärmiljöer. En mer djupgående beskrivning av
verksamhetens innehåll är tänkt som ett sätt att förankra och informera om kommande
planering. Det är viktigt att visa att planeringen har en grund i verksamheten och nämndens
ledamöter bör ha kunskaper om vilken riktning verksamheten har. Förskolechefernas
presentationer finns som bilaga till planeringsunderlaget. I underlaget till gruppdiskussionerna
fanns även ett antal frågeställningar kring förskolans verksamhet. Deltagarna i grupperna
uppmuntrades dessutom att om så krävdes lyfta ytterligare synpunkter som inte ingick i
diskussionsunderlaget. Samtalen dokumenterades av administrativa chefer och har
sammanställts av lokalplanerare. Nedan presenteras de områden som fick mest utrymme i
diskussionen och ses som signifikanta för kommande lokalplanering. För lokalgruppens arbete
ska den samlade viljeinriktningen vara styrande.
Barn- och skolnämndens viljeinriktning är senast beslutad i februari 2018. Nedan presenteras de
områden som Barn- och skolnämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställningstagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer
och därmed verka för att motverka effekten av boendesegregationen. Integration gynnar alla
elever och blandning av elever med olika bakgrund är en tillgång för verksamheten som kan
tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.
Skolstorlek och skolvägar
I Lund stad finns idag ett stort antal enheter både inom förskola och grundskola som beskrivs
som små. Mot bakgrund av vad forskning säger kring för små enheter så bör det utredas vilka
möjligheter som finns att flytta in mindre verksamheter i gemensamma lokaler. Fördelarna med
större enheter är många och ambitionen finns att vid nybyggnation bygga skolor för minst 300
elever och förskoleenheter med minst 6 avdelningar. Det ska understrykas att avsteg bör göras
där det krävs beroende på geografi eller andra speciella förutsättningar.
Motivet till större enheter har sin grund både i vad aktuell forskning säger men även hur
verksamhetsrepresentanter resonerat kring storlekens påverkan på en skola eller förskola. Från
verksamhetens sida konstateras bl.a. att tillgången på extra resurser både lokalmässigt och
personalmässigt ökar genom en större enhet. Verksamheten blir mer robust gällande personal
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där flera fördelar har identifierats som exempelvis kollegialt lärande, samarbete i arbetslag,
möjlighet till olika gruppindelningar. På mindre enheter är risken för ensamarbete stor.
För äldre elever finns anledning att etablera större enheter med upp till ca 800 elever. Äldre
elever fungerar i större sammanhang och fördelarna som beskrivs ovan blir än mer påtagliga för
äldre årskurser. Framförallt så blir frågan kring personalens behörigheter en viktig faktor då
eleverna ska betygsättas.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa lokaler och tomter för kommande
bebyggelse. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över tid så att lokaler inte står
tomma innan befolkningen vuxit. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl,
men om skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att
berövas möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Flexibiliteten kan handla om exempelvis
samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola eller andra verksamheter som har tillfälliga
behov av lokaler. Närliggande skolor kan samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser
under övergångsperioder. Att tänka långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget
om ett behov är identifierat inom ett rimligt tidsperspektiv.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
idag är placerade och som inte är en del i inomhusmiljöprojekt bör utredas. En plan för ersättning
och avveckling av paviljonger ska utformas i lokalgruppen. Samtidigt kan paviljonger vara ett
alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fallen paviljonger övervägs ska nämnden
informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer långsiktiga lösningar. När paviljonger
etableras måste en planering för elever eller förskolebarnens utemiljö finnas. Lokaler i
paviljonger ska så långt det är möjligt motsvara standard i nyare skolbyggnader, både ur
pedagogiskt och fastighetsmässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem ska
integreras i samma lokaler. Fritidshemmen ska inte ses som en separat verksamhet utan som ett
komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av fritidshemmens del i skollokaler en
viktig del i kommande projekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
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understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärare och pedagogers arbete.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket ger en modell för ett effektivt
lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv när det
gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Grundskola
Storlek på enheter
Barn- och skolnämnden har antagit en viljeinriktning som anger att verksamheter som är små ska
utredas om de kan ersättas genom nybyggnation av större enheter. För samtliga områden
analyserades under 2017 läget med mindre enheter och i planeringsunderlaget finns förslag på
två förändringar med direkt koppling till storlek på enheter. I båda fallen kommer vidare
utredningar göras under hösten för att beskriva hur förändringar kan genomföras.
LTÖ
Under 2018 har planeringen för skolområdet LTÖ ifrågasatts. Barn- och skolnämnden fattade inte
något beslut om planeringen för området i lokalplanen som antogs i februari 2018.
Kommunkontoret genomförde under 2018 en ny analys av lokalplaneringen för LTÖ och genom
beslut i kommunstyrelsen skickades en uppmaning om att BSN skulle återkomma med en ny
planering. Barn- och skolförvaltningen har under tidig höst analyserat området på nytt och på
nämndens lokaldag presenterades 6 alternativa planeringar. Syftet var att på ett brett sätt fånga
upp tankar och idéer om skolområdets utveckling. Under punkt 2.1. utvecklas de tankar och
resonemang som resulterat i det förslag som förs fram i planeringsunderlaget.
Diskussioner per område
Nedan följer en redogörelse för de gruppdiskussioner som genomfördes 180829 med BSN
ledamöter, skolområdeschefer, administrativa chefer och kommunens lokalstrateg. För
respektive område redovisas det scenario som utgjorde diskussionsunderlag i grupperna. I
scenariot är varje box en skola. Pilar och färg anger hur skolorna hänger ihop. En skola som bara
har årskurser F-3 har alltid en pil vidare till en skola med högre årskurser. Det fria skolvalet gör
att alla elever inte kommer följa pilens väg men en planering måste redovisas där lokalernas
kapacitet matchar befolkningsutvecklingen. Som bilaga till den här skrivelsen finns bifogat de
presentationer som deltagare fick presenterat under seminariedagen. I presentationerna
redogörs för befolkningsutveckling, befintlig kapacitet samt behovet av paralleller uppdelat per
stadie för respektive område.
För varje område finns en sammanställning av vilka delar av scenariot som redan är beslutade.
Samt en sammanfattning av vad som är i behov av utredning i lokalgruppen. När det gäller
beslutade förändringar redovisas endast det som är beslutat av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
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2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att återkomma med en ny analys
och förändra skolområdet LTÖs planering. En beslutad planering för LTÖ finns senast genom
beslut i barn och skolnämnden i december 2016 samt genom planeringsunderlaget som antogs i
oktober 2017. Barn- och skolförvaltningen har tolkat uppdraget från kommunstyrelsen som att
ärendet återrapporteras genom antagande av en ny lokalplan i december. I beredningen av
ärendet följer Barn- och skolförvaltningen den lokalplaneringsprocess som nämnden antog i
februari 2018. I slutet av stycke 2.1 finns en beskrivning av det scenarion som Barn- och
skolförvaltningen vill vidare utreda i en fördjupad analys. Om planeringsunderlaget fastställs
genom beslut i BSN utgör det ett inriktningsbeslut för den vidare beredningen av lokalplanen.
Lokalplanen är underlag för kommande investeringsplan och är ett beslut som genererar
investeringsmedel till respektive projekt. I senare skeden krävs beslut kring varje specifikt
investeringsprojekt för genomförande.
Reviderade beslut
En reviderad planering kräver nya beslut kring redan beslutade investeringsprojekt i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt även återtagande av tidigare gjorda beställningar
från nämnden. När en ny lokalplan antas i december kan ett samlingsärende med återtagande av
beställningar skrivas fram. Skolområdet LTÖs föreslagna planering innehåller flera
investeringsprojekt där fattade beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer
behöver övervägas på nytt.
Ny analys
Fram till lokaldagen 180829 analyserades och diskuterade de förslag till planeringar som
kommunkontoret tagit fram. Scenariobilderna diskuterades med områdets ledning och stämdes
av mot befolkningsutveckling och kapaciteter.
Diskussion på nämndens lokaldag
Under nämndens lokaldag fokuserade en grupp sina diskussioner kring 6 alternativa planeringar
för skolområdet LTÖ. Gruppen som diskuterade området LTÖ identifierade några punkter där
den tidigare planeringen kan behöva förändras. Exempelvis saknas en F-3 skola inom området
Linero. Det konstaterades att de yngre barnen behöver en skola nära hemmet men avstånden
mellan skolornas placering beskrevs samtidigt som liten. För äldre elever handlade diskussionen
om att tänka kring större enheter då närheten till skolan har mindre betydelse i äldre årskurser. I
gruppen fördes synpunkter fram kring fokus på framtiden och hur vi vill bedriva skola.
Integrationsfrågan bedömdes som viktig och nuläget med många planerade investeringsprojekt
på skolområdet ger en möjlighet till nytänkande. Mårtenskolans placering geografiskt
diskuterades utifrån de problem som funnits med placering av enheten.
Vidare diskussioner
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Fram till nämndens septembersammanträde fick Barn- och skolförvaltningen i uppdrag att
förbereda ett informationsärende för planeringen av LTÖ. Planeringen behövde avgränsas och
förtydligas utifrån de 6 alternativ som diskuterades under lokaldagen. Här nedan presenteras och
utvecklas de resonemang som ligger till grund för den planering som Barn- och skolförvaltningen
vill utreda vidare som underlag för beslut om ny lokalplan i december. Diskussionen är fokuserad
kring skolorna öster om E22.

Bild över skoltomternas placering inom skolområdet LTÖ(öster om E22) sett från öster.

Storlek på enheter och antal enheter
Barn- och skolnämndens viljeinriktning är tydlig kring hur framtida skolenheter ska
dimensioneras. Planeringen ska upprättas så att små enheter (färre än 300 elever) undviks. För
äldre årskurser ska större skolor byggas. Ställningstagandena är förankrade i aktuell forskning
samt i diskussion med skolledare. Som bilaga finns den presentation av aktuell forskning kring
storlek på skolenheter som visades på nämndens lokaldag 2017. Samtidigt bör extra hänsyn tas i
förhållande till skolvägar och skolavstånd för skolor med yngre årskurser. I den inriktning för
planeringen som Barn- och skolförvaltningen föreslår har mer tyngd lagts på att etablera en
större 7-9 skola på skolområdet. Motiveringen till etablering av en större högstadieskola
utvecklas nedan under rubrikerna ekonomi och likvärdighet. I tidigare förslag har 3 skolor,
Vikingaskolan, Tunaskolan och Östratornskolan haft högstadium men nu föreslås en större enhet
på Östratornskolan. Östratornskolan får i planeringen en kapacitet för 6-8 paralleller. Utöver
Östratornskolans högstadium behövs en enhet med årskurs 4-6 i direkt anslutning. Barn- och
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skolförvaltningen anser att enhetens placering bör utredas om den kan genomföras inom tomten
för nuvarande Östratornskola eller om ny tomt behöver tillskapas.
För enheter med årskurs F-3 har geografiska faktorer fått större genomslag. Mårtenskolan har
strukits ur planeringen till förmån för en F-3 enhet på Vikingaskolan. Spridningen geografiskt
bedöms i större utsträckning tillgodose önskemålet om en skola nära hemmet.
Befolkningsökningen i åldrar 6-9 år sker till största delen inom området Linero – Råbylund där
elever har närmre skolväg till skoltomten på Råbylund än till möjliga placeringar av
Mårtenskolan. Den nya skolan på Brunnshög har kommunstyrelsen skjutit på framtiden och av
den anledningen ingår den inte heller i Barn- och skolförvaltningens förslag. Skoltomten och de
handlingar som tagits fram för skolan på Brunnshög finns kvar och kan aktiveras när
bostadsbyggandet på området får fart.
Ekonomi – investering – lokalkostnad
Enligt Barn- och skolnämndens viljeinriktning ska ett syfte med lokalplaneringen vara minskad
lokalkostnad för kommunen. Den lokalkostnad som genereras av kommunens utbyggnad av
skolor utgör grund för beräkning av lokaldelen av skolpengen. Motsvarande kostnad som Barnoch skolnämnden kompenseras för i form av ökade lokalkostnader måste även betalas ut i bidrag
till fristående enheter och andra kommunala skolor. En beräknad investeringskostnad har tagits
fram för skolområdets lokalplanering. Investeringskostnaden är framräknad som en kostnad per
elev utifrån de investeringsprojekt i skolor som Lunds kommun gjort på senare tid. Utöver denna
schablonmässiga beräkning finns det också en bedömning om att färre investeringsprojekt som
var för sig blir något större innebär större effektivitet och borde därmed också innebära lägre
investeringskostnader. I grunden för flera av LTÖs investeringsprojekt ligger behov av
renoveringar där åtgärder måste genomföras i närtid. Det scenario som presenteras nedan är
kostnadsmässigt på samma nivå som den sedan tidigare beslutade planeringen. Föreslagen
planering har avsevärt lägre kostnader än övriga förslag till lokalplan som diskuterades under
2018. I bilagan om ”LTÖ BSN alternativ” finns redovisat ekonomisk beräkning av
investeringskostnad för de tre förslag som presenterats på nämndens septembersammanträde.
Likvärdighet - integration – kvalité
En effekt som skapas av etablering av större enheter är att skolorna får elever från ett bredare
geografiskt område. Här kan skolan vara en möjlighet att överbrygga skillnader mellan
bostadsområden gällande socioekonomiska faktorer som exempelvis utbildningsnivå hos
vårdnadshavare. Det finns flera tillvägagångssätt för att skapa likvärdighet, exempelvis
kompenseras skillnader mellan skolors elevsammansättning via resursfördelning i budget. Men
flera kommuner använder också lokalplaneringen för att bryta upp mönster och skapa
elevgrupper där elever med olika bakgrund blandas. Skolan har genom skollagen ett tydligt
uppdrag att erbjuda en likvärdig skola. I Barn- och skolförvaltningens förslag anges endast en
högstadieskola öster om E22. Förslaget grundar sig i kravet på likvärdighet och möjligheten att
blanda elever från flera bostadsområden. Likvärdigheten har även en koppling till kvalité i
undervisningen. En större skola ger mer resurser till personal, stödfunktioner och lärmiljöer.
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Scenario 2023 för LTÖ

I behov av utredning
Östratornskolan 7-9
Placering 4-6 enhet Östratornskolan
Vikingaskolan F-6
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2.2 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården
Scenario 2023 för Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Diskussionen i tidigare planeringsunderlag har till stor del handlat om Fågelskolans
lokalutnyttjande. Även under lokaldagen 2018 diskuterades hur kapaciteten kan användas mer
effektivt. Inom skolområdet beskrivs en segregering av eleverna då nyanlända placerats på väster
främst på Fågelskolan och Klostergårdsskolan. En större blandning av elevgrupper beskrivs som
eftersträvansvärt. I scenariobilden har Apelskolan tagits bort. Diskussionen kring Apelskolan
handlade om att det är en god idé om verksamheten flyttar in på någon av närliggande skolor.
Antalet elever på skolan är få och elever och bedömningen är att de ryms på befintliga
verksamheter. Diskussionen handlade även generellt kring mindre enheter vilket i många fall är
problematiskt. Nämndens viljeinriktning anger även ambitionen att undvika för små enheter.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Apelskolan
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2.3 Norra fäladen
Scenario 2022 för Norra fäladen

Sammanfattning av gruppdiskussion
Diskussionen i tidigare planeringsunderlag har till stor del handlat om kapaciteten på området
samt storlek på skolorna. Inom skolområdet beskrivs svårigheter med att rekrytera personal samt
skapa en kontinuerlig verksamhet på mindre enheter. Större enheter ger möjligheten att ge
barnen tillgång till många olika aktiviteter. Större enheter har även bättre ekonomiska
förutsättningar vilket gör att resurser används på ett effektivt sätt. I samband med Sagoekens
färdigställande kan flera mindre enheter samlas ihop till den nya flexibla enheten. En samlad
verksamhet ger vinster för verksamheten samt följer nämndens viljeinriktning att avveckla
paviljongetableringar. Diskussionen handlade även generellt om vikten att barn får tillgång till
utmanande miljöer med lagom risktagande. Möjligheten att utnyttja byggrätter i ett eller flera
plan för att kunna nyttja friytan på bästa sätt diskuterades också.
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
För Fäladsgården finns ett planerat investeringsprojekt där ombyggnationer görs i framförallt
specialsalar. Kapacitet skapas genom projektet för att kunna ta emot 5-6 paralleller. Fäladskolan
ska också genom ny/ombyggnation utvecklas och få kapacitet för 5-6 paralleller i årskurs 4-6.
Både Fäladskolan och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att
prognosen visar på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en
extra klass på någon av enheterna.
Planeringen av ett nytt bostadsområde pågår inom Fastighetsboken och ca 600 bostäder ska
byggas. Färdigställande av bostäder ligger utanför aktuell prognosperiod.
Befolkningsutvecklingen på området bör bevakas speciellt kring den planerade utbyggnaden över
kommande år.
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Beslutade förändringar
Fäladsgården
I behov av utredning
Fäladskolan
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2.4 Centrum torn
Scenario 2023 för Centrum torn

Sammanfattning av gruppdiskussion
I området finns två nav med äldre årskurser i Gunnesbo nedre samt Lerbäckskolan. Skolorna tar
emot elever från flera skolor med yngre årskurser. Scenariot upplevs generellt som positivt.
Diskussionen i tidigare planeringsunderlag har till viss del handlat om det stora antalet mindre
enheter som finns på området. Från verksamhetsrepresentanter har det utryckts önskemål om
att utreda hur situationen med mindre enheter kan förändras. I scenariobilden har Oskarskolan
tagits bort. Byggnaden är i dåligt skick och antalet elever är få. Bedömningen är att eleverna kan
rymmas på befintliga verksamheter. I diskussionerna lyftes det även att Håstad skola med ett 50tal elever skulle kunna bussas till Vallkärra skola. En översikt av skolspåren är även önskvärt då
elever idag bussas genom Stångby till Gunnesbo
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Centrum torn innehåller tre större utbyggnadsområden, Västerbro och Kung Oskar samt Stångby.
Detaljplaner är under utformning för Västerbro samt Stångby och utredning av skolbehov pågår.
Utbyggnaden ligger delvis i slutet och utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör
bevakas i kommande års lokalplaner. Inom båda utbyggnadsområdena finns reserverade tomter
för skola.
Behov som genereras i Västerbro kan för årskurs 7-9 hanteras genom skolor i angränsande
områden. Det är dock viktigt att utreda när i tid eventuella tillbyggnader behöver göras eftersom
att byggnationen kan komma snabbt när den väl startar. Den ökning som ses i
befolkningsprognosen sker till allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Inom
delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som inte
bedöms påverka behovet av skollokaler.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Lerbäckskolan
Skolspår Centrum-Torn
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2.5 Dalby
Scenario 2023 Dalby
Hagalundskolan F-6, 1 paralleller +
särskola

Nyvångskolan F-9
2 paralleller F-6

Torna Hällestad skola F-3 ½ parallell

5 paralleller 7-9
särskola

Påskagänget skola F-6, 2 paralleller

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Områdets efterfrågefaktor dvs inskrivna elever inom områdets kommunala grundskolor är 86 %
årskurs F-3, 84 % årskurs 4-6 samt 76 % i årskurs 7-9.
Påskagänget skola bedrivs fr om läsåret 2017 på kombienheten Kattfoten. Nyvångskolan är i
behov av renovering och verksamhetsanpassningar. Nytt tillagningkök och matsal på
Nyvångskolan är klara för inflytt till novemberlovet – 18. Därefter genomförs den sista etappen
med nya slöjdsalar. Idrottsundervisning sker delvis i undermålig lokal i källarplan.
Enligt planförslag till ny Översiktsplan, har Dalby möjlighet att utvecklas med 800-2200 bostäder
fram till år 2035. Dalby skall också kompletteras med nya bostadsområden i kollektivtrafiknära
lägen och det skall även tas fram en strategi för att öka attraktiviteten att bygga i de östra
delarna. 800-2200 bostäder innebär ett statistiskt underlag på långsikt på 320-880 elever i
årskurs F till nio, en till fyra paralleller. Bostadsbyggandet kommer ske över en lång tid framöver
men kan i ett längre perspektiv generera behov av ytterligare lokaler.
Beslutade förändringar
Påskagänget skola
I behov av utredning
Lokalutnyttjande Nyvångskolan – fördjupad utredning dels byggnadstekniskt samt
verksamhetsmässigt.
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2.6 Genarp
Scenario 2023 Genarp
Genarp skola 4-9 2 paralleller

Häckebergaskolan F-3, 2 paralleller

LIG + Folkbibliotek

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Områdets efterfrågefaktor dvs inskrivna elever inom områdets kommunala grundskolor är 95 %
årskurs F-3, 88 % årskurs 4-6 samt 75 % i årskurs 7-9.
Tillagningsköket på Genarp skola, som är det enda i Genarp har nått maximal kapacitet i antalet
lagade portioner. Det bör utredas om Häckebergaskolans kök kan byggas ut för att stärka
områdets totala kapacitet. Det bör också utredas om matsalen inom ramen för samma projekt
ska byggas ut.
Möjlighet finns att integrera Genarps folkbibliotek i skolan för att effektivisera lokalutnyttjandet.
Utredning och skiss finns.
Utbyggnadsstrategin enligt ÖP 2010 medger en utbyggnad av 650 bostäder. Sammantaget ger
utbyggnadsstrategin enligt ÖP ett långsiktigt behov (fast stadigvarande behov) 260 skolplatser.
Utbyggnaden förväntas ligga långt fram i tiden och löpande kommer nya behovsanalyser göras.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Häckebergaskolans kök och matsal

18

2.7 Södra Sandby
Scenario 2023 Södra Sandby

Uggleskolan F-6, 2 paralleller
Killebäckskolan 4-9
Byskolan F-6, 2 paralleller

4-6 1½ parallell
7-9, 4 paralleller

Österskolan F-3, 1 parallell
Revinge skola F-3, 1 parallell

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Södra Sandbys kommunala skolor är alla placerade i tätorten förutom Revinge skola. Inom
området finns en fristående grundskola. Områdets efterfrågefaktor dvs inskrivna elever inom
områdets kommunala grundskolor är 90 % årskurs F-3, 86 % årskurs 4-6 samt 75 % i årskurs 7-9.
Fram till 2023 förväntas antalet skolelever minska i åldrarna F-3. För att möta minskningen kan
förslagsvis Österskolan ställas om från skola till förskola. Österskolan byggd som en kombienhet
och ska kunna anpassas för förskoleverksamhet.
Idag motsvarar befolkningsunderlaget drygt fyra till sex paralleller i grundskola årskurs F till 9.
Eftersom en del elever väljer fristående skolor är underlaget för kommunal verksamhet lägre.
Med utbyggnaden av Norreholm kan klasserna på sikt fyllas på. På lång sikt kan bostadsbyggande
som medges i kommunens översiktsplan generera ett befolkningsunderlag med ytterligare 5
paralleller årskurs F till 3 samt fyra paralleller årskurs fyra till nio. Delar av Byskolan behöver
renoveras därav tillagningskök och idrottshall.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Omställning av Österskolan till förskoleverksamhet
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2.8 Veberöd
Scenario 2023 Veberöd
Idalaskolan F-3

Svaleboskolan F-9

2 paralleller

2-3 paralleller F-3, 4 paralleller 4-9

Svaleboskolan F
Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Områdets efterfrågefaktor dvs inskrivna elever inom områdets kommunala grundskolor är 90 %
årskurs F-3, 89 % årskurs 4-6 samt 75 % i årskurs 7-9.
På Idalafältet har den nya Idalaskolan börjat byggas och beräknas vara färdigställd till våren
2020. Då flyttar Idalaskolans verksamhet till den nybyggda skolan. Den nya Idalaskolan byggs
som ett flexibelt hus som kan användas både som skola och förskola. Tomtens storlek gör det
även möjligt att i senare skeden bygga ut skolan ytterligare.
Översiktsplan 2010 medger inklusive utredningsområden 3000 bostäder som är avhängigt om
Simrishamnsbanan byggs ut. Om detta blir aktuellt behövs ytterligare skolor och förskolor.
I planförslaget till ny översiktsplan står vidare ”På lång sikt utvecklas Veberöd till ett
stationssamhälle längs Simrishamnsbanan. Under planperioden föreslås cirka 600-700 bostäder.
600-700 bostäder innebär ett statistiskt underlag på långsikt på 280 elever i årskurs F till nio, en
parallell.
Beslutade förändringar
Idalaskolan och ny idrottshall
Svaleboskolan nytt tillagningskök och utbyggd matsal
I behov av utredning
-
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3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lundavälkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Verksamheterna inom Lsr
har under flera år efterfrågat och arbetat med att upprätta en lokalplan. Genom förra årets
lokalprocess har särskolans lokaler införlivas i Barn- och skolförvaltningens samlade lokalplan.
Det är sedan tidigare konstaterat att särskolan till vissa delar finns i lokaler som inte är planerade
fullt ut efter verksamhetens behov.
Under 2016 upprättades en lokalplan för grundsärskola som till stor del kan kopplas till den
planerade utbyggnaden av grundskola. Som bilaga till planeringsunderlaget finns en beskrivning
av de lokaler som Lsr förfogar över läsåret 2018/2019 samt de verksamheter som finns på skolor
i Lunds kommun. Tidigare har diskussioner förts kring hur en prognos för grundsärskola ska
utformas och slutsatsen är att det är en komplicerad övning. Det pågår exempelvis en revidering
av samverkansavtalet där diskussioner förs kring om lunds kommun ska ta emot alla elever eller
om elever ska tas emot i mån av plats. Kända förändringar i avtalet med samverkanskommuner
kan såklart införlivas i planeringen men en generell prognos på längre sikt är svår att göra.
Grundtanken är istället att upprätta en övergripande kapacitet i välplanerade lokaler som
verksamheten kan bedrivas i.
Sammanfattning av diskussioner
Diskussionen i tidigare planeringsunderlag har till viss del handlat om att LSR behöver få större
plats i lokalplaneringen. Det saknas på flera ställen anpassningar i form av liftar, smårum mm. I
det akuta läget behöver vi se över situationen för alla elever med syfte att hitta konkreta
lösningar för eleverna. I diskussionen lyftes även vikten av pedagogisk inriktning till lärande
kopplat till lokalprogrammet . Tidigare har det från verksamhetens representanter framfördes
önskemål om att minska omfattningen av verksamheten på både Fågelskolan och Tunaskolan då
de båda har fler än 40 elever. Ett förslag är att placera en särskoleenhet på Järnåkraskolan som
via en tillbyggnad skulle kunna rymma ca 40 elever. Ett förslag är att en sådan enhet skulle kunna
startas i paviljongerna som finns på området i avvaktan på tillbyggnaden Järnåkraskolan. Utifrån
geografi påpekades att Stångby eller Öster bör få en större särskoleenhet. Synpunkten
framfördes att i kommande projekt bör även Lsrs övriga verksamheter som LIG-grupper och
förberedelseklasser finnas med tidigt i planeringen. Samtidigt bör en beredskap finnas i barn- och
skolförvaltningens befintliga lokalbestånd som gör att tillfälliga behov kan hanteras. Gällande
träningsskola special så måste arbetet fortsätta med en planering för Stenröseskolan där
verksamheten finns idag. Lokalerna är paviljonger och inte en långsiktig lösning.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Paviljong Körsbäret
21

Var ska en ny större enhet ca 40 elever placeras
-Järnåkra
-Stångby
-Öster
Kapacitet för att minska Tunaskolan och Fågelskolans särskolor
-Järnåkra
-Råbylund
-Paviljong Körsbäret
Stenröse träningskola behöver nya lokaler
-Mårtenskolan
-Ny enhet på Råbylund
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4. Förskola diskussioner per område
Nedan följer en redogörelse för de gruppdiskussioner som genomfördes 180829 med Barn- och
skolnämndens ledamöter, skolområdeschefer, administrativa chefer och kommunens
lokalstrateg. För respektive område redovisas de kartbilder som utgjorde diskussionsunderlag i
grupperna. I kartbilderna är varje box en förskola. Som bilaga till den här skrivelsen finns bifogat
de presentationer som deltagare fick ta del av under seminariedagen. I presentationerna
redogörs för befolkningsutveckling, befintlig kapacitet samt behovet av förskoleavdelningar. Det
ska understrykas att lokalplaneringen för skola och förskola hänger nära samman och i
utredningsskedet beaktas möjligt samutnyttjande av lokaler.
Som en ingång i diskussionen fick deltagare ta del av en presentation kring hur
förskoleverksamhet bedrivs på två förskolor i Lund. Förskolecheferna presenterade sin
verksamhet och tankar kring bl.a. gruppsammansättningar, organisation och lärmiljöer. En mer
djupgående beskrivning av verksamhetens innehåll är tänkt som ett sätt att förankra och
informera om kommande planering. Det är viktigt att visa att planeringen har en grund i
verksamheten och nämndens ledamöter bör ha kunskaper om vilken riktning verksamheten har.
Förskolechefernas presentationer finns som bilaga till planeringsunderlaget. I underlaget till
gruppdiskussionerna fanns även ett antal frågeställningar kring förskolans verksamhet.
För respektive område finns en sammanfattning av vad som är i behov av utredning i
lokalgruppen. Under nämndens lokaldag diskuterades frågan om storlek på enheter i flera
grupper. Barn- och skolförvaltningen anser att den samsyn som fanns på lokaldagen 2017 kring
att utreda hur mindre enheter i ett längre perspektiv kan samlas ihop lokalmässigt kvarstår. För
flera områden finns investeringsprojekt där det vid genomförande finns utrymme att inlemma
någon mindre enhet. Mindre enheter kan i sådana fall avvecklas baserat på en analys utifrån
geografiska aspekter, ekonomi samt hur status på lokalerna är.
I samtliga beräknar av antal avdelningar kopplat till kapacitet har delningstalet 16,7 barn per
avdelning använts. I de senaste beställningar som barn- och skolnämnden genomfört har
lokalprogram för 6 avdelningar innehållit 100 barn. Sedan tidigare har beräkningar gjorts
gällande efterfrågan av kommunal förskola och ett rimligt antagande är att ca 75-80 % av
åldersgruppen 1-5 år kommer efterfråga plats i kommunal förskola. Kapaciteten bör dock
dimensioneras högre än så då ett visst utrymme måste reserveras för det ökade antal barn som
finns i verksamheten under vårterminen varje år. I sammanställningarna för respektive område
beskrivs både det totala behovet och ett behov justerat till 75 %.
För varje område finns en sammanställning av vilka delar av förskoleplaneringen som redan är
beslutade. När det gäller beslutade förändringar redovisas endast det som är beslutat av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
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4.1 LTÖ
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Befolkningsutveckling ålder 1-5 år

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn som motsvarar 23 avdelningar förskola.
Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom området finns behov av 17 nya
avdelningar. Ökningen av antalet barn är kraftig från 2019 och fram till 2023. Mellan åren sker
en ökning med ca 300 barn. Ökningen är i 2017 års prognos spridd över respektive delområde
men i prognosen 2018 är utvecklingen för Tuna – Mårtens fälad minskad. Den största
befolkningsökningen sker alltså öster om E22. De planerade nybyggnadsprojekten har en god
geografisk spridning i relation till de områden där antalet barn ökar. Ett antal
inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ och några förskolor har rivits och ännu ej återuppbyggts.
Exempelvis Runans nybyggnation är till viss del intecknad av den verksamhet som idag finns i
paviljonger. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora utbyggnad
av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod. Det finns i det tidiga planarbetet en
planering för förskoletomter runt Nobelparken

24

Beslutade förändringar
Solbjer (Hammocken) 5 avdelningar
Ny förskola Råbylund 6 avdelningar
I behov av utredning
Vipeholm
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4.2 Centrum väster – Järnåkra klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen avvek i utfallet 2017 med ca 100 barn. Över kommande femårsperiod
minskar antalet barn marginellt. Minskningen motsvarar ca 2 avdelningar förskola. Det högre
utfallet för 2017 är spritt över respektive delområde. Prognosen för delområdena skiljer sig på
det sättet att Järnåkra – Klostergården minskar och Centrum – Väster går mot slutet av
prognosperioden in i en befolkningsökning. Området som helhet är inte i behov av
kapacitetshöjande åtgärder men det finns ett antal inomhusmiljöprojekt och verksamheter i
tillfälliga lokaler. Behovet att ersätta befintliga lokaler göra att planeringen innehåller ett antal
investeringsprojekt. Under lokaldagen diskuterades även hur de små enheter som finns inom
området kan samlas ihop på större enheter. Ambitionen bör enligt diskussionen vara att i
samband med nybyggnation försöka lämna små enheter. Närheten till ett av kommunens större
utrbyggnadsområde i Västerbro gör att prognosen måste bevakas kommande år och en del av
kapaciteten för Västerbro kan finnas inom området Väster. En utbyggnad är beslutad nära
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Västerbro i projektet Vildandens förskola som dock har senarelagts genom beslut i
Kommunstyrelsen.

Beslutade förändringar
Vildanden (senarelagd)
I behov av utredning
Hardebergabanan
Stenkrossen
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4.3 Norra Fäladen
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Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Utfallet av befolkningsprognosen för Norra fäladen var lägre än förväntat, men följer i princip
prognosen från 2017. Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över perioden med en liten ökning
dom sista åren. Det finns inom området inget behov av utökad kapacitet för förskola. Det finns
dock flera verksamheter som bedrivs i äldre eller tillfälliga lokaler. Utbyggnad på Norra fäladen
ger möjlighet att flytta samman mindre enheter och därigenom skapa mer robusta
verksamheter. Rida ranka och Hans och Greta är två mindre enheter som i tidigare planering
diskuterats. I diskussionen under lokaldagen konstaterades att områdets befintliga förskolor och
den planerade byggnationen är geografiskt placerade så att barn får ett rimligt avstånd till
förskolan.
En ny flexibel enhet Sagoeken är planerad för inflyttning under 2019. Enligt nuvarande planering
kommer Sagstundens förskola att flytta till nya lokaler på Sagoeken. När Ladugårdsmarkens
skolelever flyttas till Sagoeken skapas en större förskolenhet på Ladugårdsmarken.
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Beslutade förändringar
Sagoeken
I behov av utredning
Rida ranka
Lovisaskolans tomt
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4.4 Centrum torn

Centrum torn
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Befolkningsutveckling ålder 1-5 år

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen visar på en svag ökning av antalet barn i hela området. Centrum torns
delområden skiljer sig dock väsentligt åt. I Gunnesbo – Nöbbelöv finns en minskning av antalet
barn. Lerbäck – Stångby ökar med ca 140 barn vilket motsvara 8 avdelningar. I planeringen finns
förskoletomter inom utbyggnadsområden i Stångby. För Gunnesbo – Nöbbelöv finns en
överkapacitet gällande förskoleplatser. Överkapaciteten bör i första hand användas för att
hantera tillfälliga behov i närliggande områden. Men på sikt är det önskvärt att avveckla tre
stycken två avdelningsförskolor som finns på Gunnesbo
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Beslutade förändringar
I behov av utredning
Vindens förskola
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4.5 Dalby

Dalby
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Befolkningsutveckling ålder 1-5 år

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen för Dalby har varierat över senaste åren. I prognosen 2018 visas en
minskning av antalet barn i åldrar 1.5 år. Minskningen är mindre än i tidigare prognoser och
utvecklingen kopplat till nyanlända måste följas upp i kommande lokalplan. Kapacitet finns inom
området för att klara nuvarande antal barn.
Beslutade förändringar
Östra Mölla ersättning av paviljonger
I behov av utredning
-
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4.6 Genarp

Genarp
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Prognos 2017, 1-5 år

Prognos 2018, 1-5 år

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år

Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
I Genarp finns tre kommunala förskolor: Enestugan, Häckeberga förskola samt Welins väg.
Pedagogisk omsorg nyttjar paviljongen Genathorp/Äppelgården, som tidigare rymt en avdelning
förskola. Det finns inga fristående förskolor inom området. Delar av förskolan Enestugan skall
enligt tidigare beslut rivas och renoveras. Barn- och skolförvaltningen har i kommunikationen
med serviceförvaltningen uppfattat ett behov av att utreda hur stor del av förskolan som
omfattas av renoveringsbehov. Det kan bli aktuellt att hela förskolan rivs och ersätts med en ny
byggnad. Möjlighet finns att i samband med rivningen utöka kapaciteten på Enestugan för att
bland annat ersätta platser i pedagogisk omsorg. På sikt kan verksamheten i Welins förskola
stängas ner/flyttas men förvaltningen avvaktar detta på grund av ökat behov av förskoleplatser.
Utbyggnadsstrategin enligt ÖP 2010 medger en utbyggnad av 650 bostäder vilket i ett längre
perspektiv kan generera ett behov av 130 förskoleplatser.
Beslutade förändringar
Enestugan
I behov av utredning
Enestugan
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4.7 Södra Sandby

Södra Sandby
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Antal barn
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Prognos 2016, 1-5 år

Prognos 2017, 1-5 år

Prognos 2018, 1-5 år

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år
Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
I Södra Sandby finns flera tillfälliga lösningar där förskoleverksamhet bedrivs i paviljonger. Planer
har upprättats för att avveckla och ersätta de tillfälliga lösningarna. Men när kommunens
investeringsutrymme har krymt så har planen sjunkit i prioritet. Dock har 5 avdelningar i
paviljong avvecklats, Lysmasken på Fågelsång förskolas tomt samt Solbackens förskola på
Byskolans tomt. Den långsiktiga planeringen bygger på tre större enheter som placeras vid
Fågelsång/Uggleskolan, Nyponbackens tomt samt Österskolan. Björkbackens verksamhet flyttade
till Nyponbacken hösten 2017.
Lundafastigheter har gjort en tomtutredning för den tomt där Nyponbacken finns idag vars syfte
var att visa på vilka möjligheter som finns för att bebygga tomten. Inom ramen för gällande
detaljplan rymmer tomten mellan 151-167 barn (beräknat på 16,7 barn per avdelning).
Nuvarande detaljplan tillåter en byggnadshöjd på 3,5 meter. Skulle man uppföra en byggnad i två
plan krävs ny detaljplan men möjliggör ytterligare kapacitet för tomten.
Beslutade förändringar
Fågelsång förskola
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4.8 Veberöd

Veberöd
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Prognos 2018, 1-5 år

Befolkningsutveckling ålder 1-5 år
Sammanfattning av redovisning och diskussioner lokaldag
Befolkningsprognosen för Veberöd är nedskriven något i jämförelse med tidigare år. Under
senare delen av prognosperioden finns ca 100 barn färre i den nya prognosen. För mindre
områden blir prognosen ibland svåra att upprätta och kommande prognoser bör bevakas noga.
Område har idag väl anpassade lokaler för förskoleverksamheten.
Beslutade förändringar
Idalaskolan förskola
I behov av utredning
-
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Scenario 2023 Centrum Väster
Järnåkra Klostergården
170830

CV – delområden
• Centrum väster
• Järnåkra – Klostergården

Grundskola

Centrum väster

Järnåkra - Klostergården

Fågelskolan

Svaneskolan

Palettskolan

Vårfruskolan

Apelskolan
Klostergårdskolan
Järnåkraskolan

Vegaskolan

Centrum väster - Järnåkra Klostergården
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Utanför prognosperiod
• Fortsatt säkerhet kring hur Öresundsvägens
utbyggnad kommer påverka områdets barn- och
elevantal. Ny skoltomt och förskoletomter
diskuteras i planskede.
• Planer på utbyggnad av området söder om
Klostergården
• Planerad bebyggelse- förtätningar i Lunds
stadskärna ca 1000 - 1500 bostäder till 2025

Befintligt elevantal kommunal
2017
Grundskola
Total
Apelskolan
Fågelskolan 4-9
Fågelskolan F-3
Järnåkraskolan 4-9
Klostergårdskolan
Palettskolan
Svaneskolan
Vegalyckan
Vårfruskolan

Antal elever Antal klasser Antal förberedelseklasser Antal elever per årskurs
2 493
102
2
249
66
6
0
11
265
13
1
44
202
8
0
51
509
294
219
362
214
362

18
13
8
13
9
14

0
1
0
0
0
0

85
37
31
121
54
52

2018
Grundskola
Total
Apelskolan
Fågelskolan 4-9
Fågelskolan F-3
Järnåkraskolan 4-9
Klostergårdskolan
Palettskolan
Svaneskolan
Vegalyckan
Vårfruskolan

Antal
Antal elever klasser
2 569
102
73
6
272
13
216
9
522
18
330
13
221
7
341
12
240
354

10
14

Antal
förberedelseklasser
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0

Antal elever per årskurs
257
12
45
54
87
47
32
114
60
51

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Svaneskolan flyttar sin verksamhet till nya lokaler

Beslutade förändringar i KS
• Vildanden (skjuts på framtiden)
• Svaneskolans flytt till nya lokaler
Beslutade i BSN
• Målarstugan

Behov antal klasser CV-JK
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

6

9,8

11,5

10,5

10,8

10,7

11,6

9,4

7

10,8

9,9

11,5

10,5

10,8

10,7

11,6

8

11,2

10,8

10,0

11,5

10,5

10,8

10,7

9

10,1

11,3

11,0

10,0

11,6

10,6

10,9

41,9

43,5

43,0

42,9

43,6

43,7

42,6

10

8,7

8,6

9,5

9,2

8,4

9,7

8,9

11

9,0

8,8

8,7

9,6

9,4

8,5

9,8

12

8,8

9,2

9,0

8,9

9,8

9,5

8,7

26,4

26,6

27,3

27,7

27,6

27,7

27,4

13

9,4

9,0

9,4

9,2

9,0

10,0

9,7

14

8,7

9,6

9,3

9,6

9,4

9,2

10,2

15

9,0

9,0

9,9

9,5

9,8

9,6

9,5

27,1

27,6

28,5

28,3

28,2

28,8

29,4

95,4

97,7

98,8

98,9

99,4

100,2

99,4

Summa

Justerat för friskolor. 85 % av barnen 6-15 år inom CV – JK
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9.

CV JK scenario 2023
Vårfruskolan F-6
2 parallell
Fågelskolan F-9
3 parallell F-6
3 parallell 7-9

Svaneskolan 7-9
4 parallell

Vegalyckan F-3
2-3 parallell

Palettskolan F-6
1-2 parallell
Järnåkraskolan 4-9
2 parallell 4-6
4 parallell 7-9

Klostergårdskolan F-6
2 parallell

Förskola

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Vildanden 4 avd
Fågel blå 7 avd

Måsen 3 avd
Rapphönan 5 avd

Tvärflöjten 2 avd

Morkullan 3 avd

Östertull 2 avd

Lönnen 2 avd

Snickarbacken 4 avd

Målarstugan 4 avd
Arken 7 avd

Prenneelvan 1 avd
Körsbäret 6 avd
Grynmalaren 4 avd

Plommonet 2 avd

Väderleken 3 avd
Källbyängar 8 avd

Planerad nybyggnad
•
•
•
•
•

Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan

Total utbyggnad 32 avd
Avveckling 32 avd
Behov -2 avd

8 avd (skjuts på framtiden, KS beslut)
4 avd
8 avd
6 avd
6 avd

Vildanden 8 avd

Hardebergabanan 4 avd
Stenkrossen 8 avd
Målarstugan 6 avd

Grynmalaren 6 avd

Planerad utbyggnad
CV – JK 2018-2023

Vildanden 8 avd

Målarstugan 6 avd
Grynmalaren 6 avd
Stenkrossen 8 avd
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Totalt
Nybyggnation
Avveckling
Behov bef. prognos
Justerat behov 75 %

8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
Hardebergabanan 4 avd

32 avdelningar
32 avdelningar
-2 avdelningar
-2 avdelningar

Scenario Centrum torn
180829

CT - delområden
• Gunnesbo - Nöbbelöv
• Lerbäck - Stångby

Grundskola

Kulparkskolan

Stångby
Prästängsskolan

Håstad skola

Vallkärraskolan

Hubertusgården

Gunnesbo -Nöbbelöv

Norra fäladen
Oskarskolan

Gunnesboskolan

Lerbäck
Lerbäckskolan

Centrum torn
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Utanför prognosperiod
• Västerbro
• Stångby östra
• Vallkärra
• Nöbbelöv

Befintligt elevantal
2017

2018

Grundskola
Total
Gunnesboskolan 7-9
Gunnesboskolan F-6
Hubertusgården
Håstads skola
Kulparkskolan
Lerbäckskolan 4-6
Lerbäckskolan 7-9
Lerbäckskolan F-3
Oskarskolan
Prästängsskolan
Vallkärra skola

Antal elever Antal klasser
2 041
87
182
8
340
15
179
7
53
4
219
9
227
9
313
11
205
8
69
3
144
6
110
7

Antal förberedelseklasser
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

Antal elever per årskurs
204
61
49
26
13
55
76
104
51
17
48
16

Grundskola
Total
Gunnesboskolan 7-9
Gunnesboskolan F-6
Hubertusgården
Håstads skola
Kulparkskolan
Lerbäckskolan 4-6
Lerbäckskolan 7-9
Lerbäckskolan F-3

Antal elever Antal klasser
2 152
87
190
8
359
15
185
7
54
4
226
9
247
9
328
11
208
7

Antal förberedelseklasser
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Antal elever per årskurs
215
63
51
26
14
57
82
109
52

0
0
0

18
40
18

Oskarskolan
Prästängsskolan
Vallkärra skola

70
161
124

3
7
7

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Oskarskolan – behov av renovering
• Lerbäck – behov av renovering
• Paviljong – Lerbäck
• Paviljong – Kulparskolan

• Paviljong Gunnesbo

Beslutade förändringar i KS
• Lerbäcks idrottshall - produktion
Beslutade i BSN
• Drabantvägen
• Stångby skola 7-9

Behov antal klasser CT
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

6

8,8

9,2

8,0

9,7

9,8

11,0

8,5

7

9,2

8,8

9,2

8,1

9,9

10,1

11,3

8

8,8

9,3

8,9

9,3

8,3

10,1

10,3

9

8,9

8,9

9,3

9,0

9,5

8,5

10,3

35,7

36,1

35,4

36,1

37,5

39,7

40,4

10

6,5

7,4

7,4

7,9

7,6

8,0

7,2

11

7,3

6,5

7,5

7,5

8,0

7,7

8,2

12

6,6

7,3

6,6

7,6

7,7

8,1

7,9

20,3

21,2

21,4

23,0

23,2

23,9

23,3

13

5,4

6,6

7,4

6,7

7,7

7,8

8,2

14

6,7

5,4

6,7

7,5

6,8

7,8

7,9

15

5,8

6,7

5,5

6,7

7,6

6,9

7,9

17,9

18,8

19,5

20,9

22,1

22,5

24,1

73,8

76,2

76,4

80,0

82,9

86,0

87,8

Summa

Justerat för friskolor. 85 % av barn i åldern 6-15 år inom CT
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9

CT scenario 2023
Kulparskolan F-3
2 parallell

Skola Västerbro F-6

Lerbäck F-9
3 parallell F-3
3 parallell 4-6
3 parallell 7-9

Stångby Centralskola 7-9
3 parallell

Prästängskolan 4-6
4 parallell

Hubertusskolan F-6
1-2 parallell

Vallkärraskolan F-6
1 parallell

Håstad F-3
1 parallell

Gunnesbo nedre 7-9
3 parallell

Gunnesbo övre F-6
2 parallell

Förskola
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Tågets 7 avd

1

Stormhatten 10 avd

Stångby

Vinden 2 avd
Lergöken 7 avd
Fornborgens 2 avd

Hyddans 3 avd

Gunnesbo -Nöbbelöv

Uroxen 5 avd

Norra fäladen

Hedenhös 4 avd
Hårfagre 2 avd

Holken 5 avd
Mammuten 2 avd

Kobjers 4 avd

Lerbäck

Forsbergs minne 5 avd

Planerad utbyggnad
•
•
•
•

Stångby, Drabantvägen 8 avdelningar
Ny förskola Lerbäck
8 avdelningar
Ny förskola östra Stångby 8 avdelningar
Stormhatten
8 avdelningar

Totalt 32 avdelningar

Behov Centrum torn 4 avdelningar
Lerbäck Stångby 10 avdelningar
Gunnesbo Nöbbelöv -6 avdelningar

Stångby

Östra Stångby 8 avd

Stormhatten 8 avd

Planerad
utbyggnad CT
2018-2023

Drabantvägen
Lerbäck
Östra Stångby
Stormhatten
Totalt
Nybyggnation
Avveckling
Behov bef. prognos
Justerat behov 80 %

Drabantvägen 8 avd

Norra fäladen

8 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar

Lerbäck 8 avd
32 avdelningar
30 avdelningar
4 avdelningar
2 avdelningar

Scenario 2023
Dalby

Grundskola Dalby

Dalby - bevakningsområde

Dalby kommunala grundskolor

Hagalundskolan

Nyvångskolan

Påskagänget skola/Kattfoten

Dalby
1550
1500

Antal barn

1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, F-9

Prognos 2017, F-9

Prognos 2018, F-9

2023

Antal barn

Prognos 2018
Dalby
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
2017

2018

2019

2020

2021

År
Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

2022

2023

Utanför prognosperiod
•

Enligt planförslag till ny Översiktsplan, har Dalby möjlighet att utvecklas
med 800-2200 bostäder fram till år 2035. Dalby skall också kompletteras
med nya bostadsområden i kollektivtrafiknära lägen och det skall även
tas fram en strategi för att öka attraktiviteten att bygga i de östra
delarna.

Behov statiskt antal klasser Dalby kommunal skola
Ålder
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Summa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

4,8
5,5
4,7
4,5

5,6
4,9
5,6
4,8

5,3
5,7
5,0
5,6

5,2
5,4
5,8
5,1

4,8
5,4
5,5
5,9

4,4
4,8
5,4
5,6

5,0
4,5
4,9
5,5

19,5

20,9

21,6

21,6

21,5

20,2

19,9

3,3
3,5
3,0

3,7
3,4
3,5

3,9
3,8
3,4

4,6
4,0
3,8

4,2
4,7
4,0

4,8
4,2
4,7

4,6
4,9
4,2

9,8

10,6

11,1

12,4

12,9

13,8

13,7

3,0
2,5
2,9

2,8
3,1
2,5

3,2
2,8
3,1

3,1
3,3
2,8

3,5
3,2
3,3

3,7
3,5
3,2

4,3
3,7
3,5

8,4

8,3

9,1

9,2

10,0

10,3

11,5

37,8

39,8

41,9

43,2

44,4

44,3

45,1

Justerat för efterfrågefaktor dvs elever som väljer kommunal skola i Dalby och som bor
inom området (F-3 86%, Åk 4-6 84%, åk 7-9 76%)

Delningstal:
25 elever/klass F-3
30 elever/klass åk 4-9

Dalby Befintliga elevtal kommunal
2017-12-31
Grundskola
Total
Hagalundskolan
Hagalundskolan Särskola
Nyvångskolan 4-6
Nyvångskolan 7-9
Nyvångskolan F-3
Påskagängets skola/Kattfoten
Torna Hällestads skola

Antal elever Antal klasser
1 090
48
178
7
11
2

Antal fbk Antal elever/årskurs
2
109
0
25
0
2

234
280
312
23

9
12
13
1

1
0
1
0

78
93
84
23

52

4

0

13

2018-10-01 (uttagen 180822)
Grundskola
Antal elever Antal klasser
Total
1 137
50
Hagalundskolan
182
7
Hagalundskolan Särskola
12
2
Nyvångskolan 4-6
255
10
Nyvångskolan 7-9
277
12
Nyvångskolan F-3
284
12
Påskagängets skola/Kattfoten
73
3
Torna Hällestads skola
54
4

Antal fbk Antal elever/årskurs
2
114
0
26
0
2
1
85
0
92
1
71
0
37
0
14

Status på byggnader och tillfälliga lösningar
•

Påskagänget skola bedrivs på kombienheten Kattfoten

•

Nyvångskolan behov av renovering

Beslutade förändringar i KS
•

Påskagänget skola F-6, 420 elever

Scenario

Förskola Dalby

Dalby
700

Antal barn

650
600
550
500
450
400
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016 antal barn 1- 5 år

Prognos 2017

Prognos 2018

2023

Dalby kommunala förskolor

Hagen

Nyvångs förskola
Möllbacken
Östra Mölla

Kattfoten
Mandelblomman

Scanario 2023
Genarp

Grundskola Genarp

Genarp - bevakningsområde

Genarp kommunala grundskolor

Häckebergaskolan
Genarps skola

Genarp
590

Antal barn

570
550
530
510
490
470
450
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, F-9

Prognos 2017, F-9

Prognos 2018, F-9

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 573 barn 6-15 år, prognos 2018, 556 barn

KIR 22/8

2023

Prognos 2018
Genarp
250

Antal barn

200
150
100
50
0
2017

2018

2019

2020

2021

År
Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

2022

2023

Utanför prognosperiod
•

Utbyggnadsstrategin enligt ÖP 2010 medger en utbyggnad av 650
bostäder. Sammantaget ger utbyggnadsstrategin enligt ÖP ett långsiktigt
behov (fast stadigvarande behov) 260 skolbarn. Detta scenarium
förväntas ligga långt fram i tiden och löpande kommer nya
behovsanalyser göras.

Behov teoretiskt minsta antal klasser Genarp kommunal skola
Ålder
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Summa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

2,2
2,0
2,0
2,1

2,2
2,2
2,0
2,0

1,9
2,3
2,3
2,0

2,1
1,9
2,3
2,3

2,0
2,1
1,9
2,3

1,8
2,0
2,1
1,9

1,4
1,8
2,0
2,1

8,3

8,5

8,4

8,6

8,3

7,9

7,4

1,6
1,9
1,4
4,9
1,3
1,6
1,4

1,6
1,6
1,9
5,1
1,2
1,3
1,6

1,6
1,7
1,6
4,8
1,7
1,2
1,3

1,6
1,6
1,7
4,8
1,4
1,7
1,2

1,8
1,6
1,6
5,0
1,4
1,4
1,7

1,8
1,8
1,6
5,2
1,4
1,4
1,3

1,5
1,8
1,8
5,0
1,3
1,4
1,4

4,2

4,0

4,1

4,2

4,4

4,1

4,1

17,4

17,7

17,4 17,7 17,7 17,1

16,5

Justerat för efterfrågefaktor dvs elever som väljer kommunal skola i Genarp och som bor
inom området (F-3 95%, Åk 4-6 88%, åk 7-9 75%)

Delningstal:
25 elever/klass F-3
30 elever/klass åk 4-9

Genarp Befintliga elevtal kommunal
2017-12-31
Grundskola

Antal elever

Antal klasser

Total
475
Genarps skola
280
Häckebergaskolan
195
2018-10-01 (uttagen 180822)
Grundskola
Antal elever

21
13
8

Total
Genarps skola
Häckebergaskolan

486
276
210

Antal klasser
21
13
8

Antal fbk Antal elever/årskurs
0
0
0

48
47
49

Antal fbk Antal elever/årskurs
0
0
0

49
46
53

Scenario
Föreslaget scenario

Häckebergaskolan F-3 två paralleller

Genarp skola 4-9 två paralleller
LIG+ Folkbibliotek

Förskola Genarp

Antal barn

Genarp
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, 1-5 år

Prognos 2017, 1-5 år

Prognos 2018, 1-5 år

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 228 barn 1-5 år, prognos 2018, 209 barn

2023

Genarp kommunala förskolor

Häckeberga förskola

Welins förskola
Enestugan

Äppelgården lokal
pedagogisk omsorg

Scanario 2023
Södra Sandby

Grundskola S Sandby

Södra Sandby - bevakningsområde

Södra Sandby kommunala grundskolor

Revinge skola

Byskolan F-6

Österskolan F-3

Killebäckskolan 4-9

Uggleskolan F-6

Södra Sandby
1400

Antal barn

1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, F-9

Prognos 2017, F-9

Prognos 2018, F-9

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 1353 antal 6-15 åringar, prognos 2018 1332 st

2023

Prognos 2018
Södra Sandby
600

Antal barn

550
500
450
400
350
300
250
2017

2018

2019

2020

2021

År
Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

2022

2023

Utanför prognosperiod
•

Idag motsvarar befolkningsunderlaget drygt fyra till sex paralleller i
grundskola årskurs F till 9. Eftersom en del väljer fristående skola är
underlaget för kommunal verksamhet lägre. Med utbyggnaden av
Norreholm kan klasserna på sikt fyllas på. På lång sikt (dock avhängigt av
flytt av kraftledning) ger bostadsbyggande enligt ÖP ett
befolkningsunderlag med ytterligare 5 paralleller årskurs F till 3 samt fyra
paralleller årskurs fyra till nio.

Behov antal klasser Södra Sandby kommunal skola
Ålder
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Summa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

4,4
4,9
4,7
4,7

5,0
4,5
5,0
4,8

3,8
5,1
4,6
5,1

4,2
3,9
5,2
4,7

3,6
4,3
4,0
5,2

3,7
3,7
4,3
4,0

3,3
3,8
3,7
4,4

18,8

19,4

18,7

18,0

17,2

15,7

15,3

3,9
4,1
3,8

3,8
4,0
4,2

3,8
3,8
4,0

4,0
3,9
3,8

3,7
4,0
3,9

4,2
3,7
4,1

3,2
4,2
3,8

11,8

11,9

11,7

11,8

11,7

11,9

11,1

3,0
3,3
3,3

3,3
3,0
3,3

3,7
3,4
3,0

3,5
3,7
3,4

3,4
3,5
3,7

3,4
3,4
3,5

3,6
3,4
3,4

9,5

9,6

10,0

10,6

10,5

10,2

10,3

40,1

40,9

40,4

40,4

39,4

37,9

36,7

Justerat för efterfrågefaktor dvs elever som väljer kommunal skola i S Sandby och som bor
inom området (F-3 90%, Åk 4-6 86%, åk 7-9 75%)

Delningstal:
25 elever/klass F-3
30 elever/klass åk 4-9

Södra Sandby befintligt elevantal kommunal
2017-12-31
Grundskola
Total
Byskolan 4-6
Byskolan F-3

Antal elever
1 166
129
182

Killebäckskolan 4-6
110
Killebäckskolan 7-9
315
Revinge skola
38
Uggleskolan 4-6
124
Uggleskolan F-3
170
Österskolan
98
2018-10-01 (uttagen 180822)
Grundskola
Antal elever
Total
1 196
Byskolan 4-6
129
Byskolan F-3
191
Killebäckskolan 4-6
115
Killebäckskolan 7-9
321
Revinge skola
41
Uggleskolan 4-6
122
Uggleskolan F-3
181
Österskolan
96

Antal klasser Antal fbk
49
0
3
0
8
0
5
12
4
6
7
4

Antal elever/årskurs
117
43
46

0
0
0
0
0
0

37
105
10
41
43
25

Antal klasser Antal fbk
51
0
5
0
8
0
5
0
12
0
4
0
6
0
7
0
4
0

Antal elever/årskurs
120
43
48
38
107
10
41
45
24

Status på byggnader och tillfälliga lösningar
•

Byskolan, delar av byggnader behov av renovering bland annat kök,
idrottssal

Scenario
Byskolan F-6
två paralleller
Uggleskolan F-6
två paralleller

Österskolan F-3
en parallell ?
Revinge skola F-3
en parallell

Killebäckskolan 4-9

4-6 1 ½ parallell
7-9 fyra paralleller

Förskola S Sandby

Södra Sandby
550

Antal barn

500
450
400

350
300
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, 1-5 år

Prognos 2017, 1-5 år

Prognos 2018, 1-5 år

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 475 barn 1-5 år, prognos 2018, 454 barn

2023

Södra Sandby kommunala förskolor

Reveljens förskola
Nyponbacken/Björkbacken/
Solbacken pav
Hallonbacken
Stinsen

Almbacken pav
Fågelsgång förskola

Scanario 2023
Veberöd

Grundskola Veberöd

Veberöd - bevakningsområde

Veberöd kommunala grundskolor

Svaleboskolan

Idalaskolan

Veberöd
1050

Antal barn

1000
950
900
850
800
750
700
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, F-9

Prognos 2017, F-9

Prognos 2018, F-9

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 898 barn 6-15 år, prognos 2018, 871 barn

2023

Prognos 2018
Veberöd
450

Antal barn

400
350
300
250
200
150
2017

2018

2019

2020

2021

År
Åk F-3

Åk 4-6

Åk 7-9

2022

2023

Utanför prognosperiod
•

Översiktsplan 2010 medger inklusive utredningsområden 3000 bostäder som är
avhängigt om Simrishamnsbanan byggs ut. Om detta blir aktuellt behövs ytterligare
skolor och förskolor.

•

I planförslaget till ny översiktsplan står vidare ”På lång sikt utvecklas Veberöd till ett
stationssamhälle längs Simrishamnsbanan. Under planperioden föreslås cirka 600-700
bostäder. 600-700 bostäder innebär ett statistiskt underlag på långsikt på 280 elever i
årskurs F till nio, en parallell (vilket kan tredubblas till 840 elever, tre paralleller).

•

Behov antal klasser Veberöd kommunal skola
Ålder
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Summa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

3,1
3,6
3,1
3,5

3,0
3,2
3,7
3,2

3,3
3,1
3,3
3,8

3,5
3,4
3,2
3,4

3,9
3,6
3,4
3,2

3,0
3,9
3,6
3,4

3,0
3,0
3,9
3,6

13,3

13,1

13,4

13,5

14,1

14,0

13,6

2,5
2,3
2,8

2,9
2,6
2,4

2,7
3,0
2,6

3,2
2,8
3,0

2,8
3,2
2,8

2,7
2,8
3,2

2,8
2,7
2,8

7,7

7,9

8,3

8,9

8,8

8,7

8,4

2,1
1,8
2,3

2,4
2,2
1,8

2,0
2,4
2,2

2,2
2,0
2,4

2,5
2,2
2,0

2,3
2,5
2,2

2,7
2,3
2,5

6,2
27,2

6,4
27,4

6,6
28,3

6,7
29,2

6,8
29,7

7,1
29,9

7,6
29,5

Justerat för efterfrågefaktor dvs elever som väljer kommunal skola i Veberöd och som bor
inom området (F-3 90%, Åk 4-6 89%, åk 7-9 75%)

Delningstal:
25 elever/klass F-3
30 elever/klass åk 4-9

Veberöd befintligt elevantal kommunal
2017-12-31
Grundskola

Antal elever

Antal klasser

Total
805
Idalaskolan
121
Svaleboskolan 4-6
241
Svaleboskolan 7-9
209
Svaleboskolan F-3
234
2018-10-01 (uttagen 180822)
Grundskola
Antal elever

34
4
9
9
12

Total
Idalaskolan
Svaleboskolan 4-6
Svaleboskolan 7-9
Svaleboskolan F-3

829
122
243
218
246

Antal klasser
35
4
10
9
12

Antal fbk Antal elever/årskurs
0
0
0
0
0

81
30
80
70
59

Antal fbk Antal elever/årskurs
0
0
0
0
0

83
31
81
73
62

Status på byggnader och tillfälliga lösningar
•

Idalaskolan i paviljong, Idalaskolan och ny idrottshall klar vt 2020

•

Svaleboskolan, matsal och kök i paviljong from ht 2018

Beslutade förändringar i KS
•

Idalaskolan och idrottshall

•

Nytt tillagningskök och matsal Svaleboskolan

Scenario

Idalaskolan F-3
2 paralleller

Svaleboskolan F-9
2-3 paralleller F-3
4 paralleller 4-9

Förskola Veberöd

Veberöd
550

Antal barn

500
450
400

350
300
2017

2018

2019

2020

2021

2022

År
Prognos 2016, 1-5 år

Prognos 2017, 1-5 år

Prognos 2018, 1-5 år

Prognosen eftersläpar: KIR 22 aug, 426 barn 1-5 år, prognos 2018, 402 barn

2023

Veberöd kommunala förskolor

Tegelstugan
Parkstugan

Lammet
Idala förskola pav

Scenario 2023 Lsr
180829

Grundsärskola 1-9
Vallkärra/Stångby 40 elever

Grundsärskola 1-9
Fågelskolan 40 elever

TS/TSS 1-9
Fåglasång 20 elever

Grundsärskola 1-9
Tunaskolan 40 elever

TSS 1-9
Mårtenskolan 20 elever

Grundsärskola 1-9
Järnåkraskolan 40 elever

Grundsärskola 1-9
Hagalund/Nyvång 15 elever

Scenario 2023 LTÖ
180829

LTÖ - delområden
• Östra torn – Brunnshög
• Linero – Råbylund
• Tuna – Mårtens fälad

Grundskola

Östra tornskolan
Flygelskolan
Munspelets skola
Tunaskolan
Paviljonger

Vikingaskolan

PowerPoint-bildspel - [Karta LTÖ uppdelad.pptx]

LTÖ
3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700
2017

2018

2019
Prognos 2018 F-9

2020
Prognos 2017 F-9

2021
Prognos 2016 F-9

2022

2 023

Östra Torn - Brunnshög
500

450

400

350

300

250

200

150

100
2017

2018

2019
Prognos 2018 F-3

2020
Prognos 2018 4-6

2021
Prognos 2018 7-9

2022

2 023

Linero - Råbylund
600

550

500

450

400

350

300

250

200
2017

2018

2019
Prognos 2018 F-3

2020
Prognos 2018 4-6

2021
Prognos 2018 7-9

2022

2 023

Tuna - Mårtens fälad
400

350

300

250

200
2017

2018

2019
Prognos 2018 F-3

2020
Prognos 2018 4-6

2021
Prognos 2018 7-9

2022

2 023

Utanför prognosperiod
• Brunnshög – stor utbyggnad bostäder
• Råbylund – fortsatt utbyggnad av bostäder

Befintligt elevantal
2017

2018

Grundskola
Total
Flygelskolan
Munspelets skola
Mårtenskolan
Tunaskolan
Tunaskolan F-6
Vikingaskolan
Östratornskolan

Antal elever
2 215
158
196
292
283
386
446
454

Antal klasser
91
7
7
14
10
14
20
19

Grundskola

Antal elever

Antal klasser

Antal förberedelseklasser

Antal elever per årskurs

2 301

92

4

230

Flygelskolan

159

7

0

23

Munspelets skola

196

7

0

49

Mårtenskolan

278

12

0

40

Tunaskolan

688

25

2

69

Vikingaskolan

481

22

2

48

Östratornskolan

499

19

0

83

Total

Antal förberedelseklasser Antal elever per årskurs
3
222
0
26
0
49
0
42
1
94
0
55
2
45
0
76

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Paviljonger – Mårtensskolan
• Vikingaskolan – behov av renovering
• Östratornskolan – behov av renovering

Beslutade förändringar i KS
• Brunnshög 400 elever - framskjuten
• Södra Råbylund 360 elever
Beslutade i BSN
• Mårtenskolan 350 elever
• PE-hus Östra tornskolan

Behov antal klasser LTÖ
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2 023

6

10,4

10,6

10,2

10,3

9,8

11,1

10,2

7

10,5

10,6

10,8

10,5

10,5

10,1

11,2

8

11,1

10,6

10,8

11,0

10,6

10,8

10,2

9

10,7

11,3

10,8

11,0

11,2

10,8

10,9

F-3

42,8

43,1

42,7

42,8

42,2

42,8

42,5

10

8,7

9,1

9,5

9,2

9,3

9,5

9,2

11

7,7

8,9

9,3

9,7

9,4

9,5

9,6

12

7,4

7,9

9,1

9,5

9,9

9,6

9,7

4-6

23,8

25,9

27,9

28,4

28,6

28,6

28,5

13

8,9

7,5

8,0

9,2

9,7

10,1

9,7

14

6,8

9,1

7,7

8,2

9,4

9,9

10,3

15

7,4

6,9

9,2

7,9

8,4

9,6

10,1

7-9

23,1

23,5

25,0

25,3

27,5

29,6

30,1

Summa

89,7

92,5

95,6

96,6

98,3

101,1

101,1

Justerat för friskolor. 85 % av barn i åldern 6-15 år inom LTÖ
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9

LTÖ scenario 2023
Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

Förskola

LTÖ
1 800

1 700

1 600

1 500

1 400

1 300

1 200
2017

2018

2019
1-5 år 2018

2020
1-5 år 2017

2021
1-5 år 2016

2022

2023

Östra torn - Brunnshög
700

650

600

550

500

450

400

350

300
2017

2018

2019
1-5 år 2016

2020
1-5 år 2017

2021
1-5 år 2018

2022

2023

Tuna - Mårtens fälad
500

450

400

350

300
2017

2018

2019

1-5 år 2018
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Linero - Råbylund
800

750

700
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2017

2018

2019

1-5 år 2018

2020

1-5 år 2017

2021

1-5 år 2016

2022

2023

Toppen 3 avd
Orkesterparken 6 avd

Djingis Khan 3 avd

Fiolen 1 avd

Blåklinten 5 avd
Uarda 2 avd
Sofieberg 5 avd

Spelmannen 3 avd

Regnbågen 6 avd

Studentkåren 3 avd

Ormen långe 6 avd

Blåtunga 6 avd
Runan(Tirfing) 3 Avd
Ängslyckan 3 Avd

Planerad utbyggnad
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Totalt 23 avdelningar
Behov enligt befolkningsprognos 22 avdelningar

Planerad utbyggnad geografi
Solbjer 5 avd

Vipeholm 6 Avd

PowerPoint-bildspel - [Karta LTÖ uppdelad.pptx]
Runan 6 avd

Råbylund 6 Avd

Planerad utbyggnad LTÖ
2018-2023

Solbjer
Runan
Råbylund
Vipeholm

5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Totalt
Nybyggnation
Avveckling
Behov bef. prognos
Justerat behov 75 %

23 avdelningar
6 avdelningar
22 avdelningar
17 avdelningar

Solbjer 5 avd

Vipeholm 6 Avd

Runan 6 avd

Råbylund 6 Avd

Scenario 2023 Norra Fäladen
180829

Grundskola

Ladugårdsmarken

Backaskolan

Fäladsgården

Delfinskolan
Fäladsskolan

Norra fäladen
1 800

1 750

1 700

1 650

1 600

1 550

1 500

2017

2018

2019
Prognos 2017 F-9

2020
Prognos 2016 F-9

2021
Prognos 2018 F-9

2022
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Norra fäladen
700

650

600

550

500

450

400
2017

2018

2019
Prognos 2018 F-3

2020
Prognos 2018 4-6

2021
Prognos 2018 7-9

2022

2 023

Utanför prognosperiod
• Planerade utbyggnadsplaner som på lång sikt kan
påverka Norra Fäladen är utbyggnaden av
”Kunskapstråket” och Science Village
Scandinavia, intill Ladugårdsmarken
• Brunnshög
• Planerad bebyggelse- förtätningar i och kring
Norra Fäladen ca 530 700 bostäder till 2027

Befintligt elevantal kommunal
2017
Grundskola
Total

Antal
elever

Antal
klasser

Antal förberedelseklasser

Antal elever per
årskurs

1 265

56

1

127

Backaskolan

364

16

1

91

Delfinskolan

80

4

0

20

Fäladsgården

497

21

0

124

Fäladsskolan

234

11

0

117

Ladugårdsmarken

90

4

0

23

2018
Grundskola
Total

Antal
elever

Antal
klasser

Antal förberedelseklasser

Antal elever per
årskurs

1 234

53

1

123

Backaskolan

355

14

1

Delfinskolan

67

4

0

17

Fäladsgården

385

16

0

128

Fäladsskolan

355

15

0

118

Ladugårdsmarken

72

4

0

18

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Delfinskolan flyttar sin verksamhet till nya lokaler
• Ladugårdsmarken flyttar sin verksamhet till nya
lokaler

• Fäladsgården – behov av renoveringinomhusmiljö
• Fäladskolan - inomhusmiljö

Beslutade förändringar i KS
• Sagoeken
• Fäladsgården (verksamhetsanpassning)
Beslutade i BSN

• Ladugårdsmarken (ombyggnation)
• Fäladsskolan (Inomhusmiljö)
• S:t Hansgården

Ålder

2017

6

Behov antal klasser Norra Fäladen
2018

2019

2020

2021

2022

2 023

5,1

5,4

5,2

4,7

4,4

5,1

5,0

7

5,3

5,2

5,5

5,3

4,7

4,4

5,1

8

5,0

5,2

5,2

5,4

5,2

4,7

4,4

9

5,7

5,0

5,2

5,2

5,4

5,2

4,6

21,1

20,9

21,1

20,5

19,8

19,4

19,2

10

4,3

4,8

4,1

4,4

4,3

4,5

4,3

11

4,6

4,5

4,9

4,2

4,5

4,4

4,6

12

4,5

4,7

4,5

4,9

4,3

4,5

4,4

13,4

13,9

13,5

13,5

13,0

13,4

13,3

13

4,2

4,6

4,7

4,6

5,0

4,3

4,6

14

4,3

4,2

4,5

4,7

4,6

5,0

4,3

15

3,8

4,5

4,3

4,6

4,8

4,6

5,0

12,4

13,2

13,6

13,9

14,4

14,0

13,9

46,9

48,0

48,2

48,0

47,2

46,8

46,4

Summa

Justerat för friskolor. 80 % av barn i åldern 6-15 år inom NF
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9

NF scenario 2023
Fäladskolan 4-6
5 parallell

Delfinskolan F-3
2 parallell

Fäladsgården 7-9
5-6 parallell

Backaskolan F-3
4 parallell

Förskola

Norra fäladen
900

850

800

750

700
2017

2018

2019

1-5 år 2017

2020

1-5 år 2016

2021

1-5 år 2018

2022

2023

Annegården 6 avd

Ladugårdsmarken 4 avd

Hans o Greta 3 avd

Backen 4 avd

Saltkråkan 8 avd
Sagostunden 5 avd

Lönneberga 4 avd
Rida Ranka 2 avd

Planerad utbyggnad
• Sagoeken
• Ladugårdsmarken
• Lovisaskolan

6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Totalt 18 avdelningar

Behov enligt befolkningsprognos 2 avdelningar

Ladugårdsmarken 6 avd

Sagoeken 6 avd

Lovisa 6 avd

Planerad
utbyggnad NF
2018-2023

Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisa

Totalt
Nybyggnation
Avveckling
Behov bef. prognos
Justerat behov 80 %

Ladugårdsmarken 6 avd

6 avdelningar
3 avdelningar
6 avdelningar

15 avdelningar
14 avdelningar
3 avdelningar
2 avdelningar

Sagostunden 6 avd

Lovisa 6 avd

1. BSN planering
Skola Brunnshög F-3
4 parallell
Behov
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Scenario
F-3
4-6
7-9

Paralleller
16
10
11

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Avvikelse
F-3
4-6
7-9

Paralleller
4
0
0

Vikingaskolan 4-9
4 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

2. F-3 på Vikingaskolan och Mårtenskolan

Behov

Paralleller

F-3

12

4-6

10

7-9

11

Scenario

Paralleller

F-3

19

4-6

10

7-9

11

Avvikelse

Paralleller

F-3

7

4-6

0

7-9

0

Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell Vikingaskolan F-3

3 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

3. F-3 på Vikingaskolan och Mårtenskolan ingen skola Råbylund

Skola Brunnshög F-3
4 parallell
Behov

Paralleller

F-3

12

4-6

10

7-9

11

Scenario

Paralleller

F-3

16

4-6

10

7-9

11

Avvikelse

Paralleller

F-3

4

4-6

0

7-9

0

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell
Vikingaskolan F-3
3 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

4. F-3 på Vikingaskolan och Mårtenskolan F-6
Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Behov

Paralleller

F-3

12

4-6

10

7-9

11

Scenario

Paralleller

F-3

17

4-6

12

7-9

11

Avvikelse

Paralleller

F-3

5

4-6

2

7-9

0

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Flygelskolan F-3
2 parallell

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Munspelet F-3
2 parallell

1 parallell
1 parallell
Mårtenskolan F-6
2 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell
Vikingaskolan F-3
2 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

5. F-3 på Vikingaskolan och Mårtenskolan, Munspelet 4-6

Behov

Paralleller

F-3

12

4-6

10

7-9

11

Scenario

Paralleller

F-3

17

4-6

10

7-9

11

Avvikelse

Paralleller

F-3

5

4-6

0

7-9

0

Skola Brunnshög F-3
4 parallell
Flygelskolan F-3
2 parallell
Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet 4-6
4 parallell

Östra tornskolan 7-9
4 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell
Vikingaskolan F-3
3 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

6. F-3 på Vikingaskolan och Mårtenskolan, Östratornskolan 7-9
Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Behov
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Scenario
F-3
4-6
7-9

Paralleller
14
10
11

Avvikelse
F-3
4-6
7-9

Paralleller
4
0
0

Flygelskolan F-3
2 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Munspelet 4-6
4 parallell

Östra tornskolan 7-9
8 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan
3 parallell F-3
4 paralleller 4-6

Skola Råbylund F-3
3 parallell

Byggs ca 2027

LTÖ
Fördjupning planeringsunderlag 2018-09-28

Östra tornskolan
3 paralleller 4-9
Flygelskolan
1 parallell F-5
Tunaskolan
2 paralleller F-6
3 paralleller 7-9

Munspelets skola
2 paralleller F-3

Mårtenskolan paviljonger
2-3 paralleller F-3
1 parallell 4-6

Befintligt

Paralleller

F-3

PowerPoint-bildspel
- [Karta LTÖ uppdelad.pptx]
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4-6

9-10

7-9

8-9

Vikingaskolan
3 paralleller F-3
2 paralleller 4-6
1-2 paralleller 7-9

1. LTÖ scenario 2023
Barn- och skolförvaltningens förslag

Behov
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Scenario
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
11
11

Överkapacitet
F-3
4-6
7-9

Paralleller
0
1
0

Flygelskolan F-3
2 parallell

Munspelet
2 parallell F-3

Tunaskolan F-9
2 parallell F-3
2 parallell 4-6
3 parallell 7-9

Investeringskostnad
Tunaskolan
Munspelet
Flygelskolan
Östratornskolan
Vikingaskolan
Skola Råbylund
Mårtenskolan

- kr
- kr
27 000 000 kr
308 000 000 kr
165 000 000 kr
126 000 000 kr
- kr
626 000 000 kr

Östratornskolan
4 parallell 4-6

Östratornskolan
6-8 paralleller 7-9

Vikingaskolan
3 parallell F-3
5 parallell 4-6

Skola Råbylund F-3
3 parallell

2. LTÖ scenario 2023
Tunaskolan F-9
2 parallell F-3
2 parallell 4-6
3 parallell 7-9

Behov
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Scenario
F-3
4-6
7-9

Paralleller
15
12
11

Överkapacitet
F-3
4-6
7-9

Paralleller
3
2
0

Munspelet
2 parallell F-3

Östra tornskolan
4 parallell 4-6
8 paralleller 7-9

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Investeringskostnad
Tunaskolan
Munspelet
Flygelskolan
Östratornskolan
Vikingaskolan
Skola Råbylund
Mårtenskolan

- kr
- kr
27 000 000 kr
308 000 000 kr
161 000 000 kr
126 000 000 kr
126 000 000 kr
748 000 000 kr

Vikingaskolan
2 parallell F-3
6 parallell 4-6

Skola Råbylund F-3
3 parallell

3. LTÖ scenario 2022 (enligt lokalplan 2018-2022)
Skola Brunnshög F-3
4 parallell

Tunaskolan F-9
2 parallell F-6
3 parallell 7-9

Behov
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Scenario
F-3
4-6
7-9

Paralleller
12
10
11

Avvikelse
F-3
4-6
7-9

Paralleller
0
0
0

Munspelet F-3
2 parallell

Investeringskostnad
Brunnshög
Tunaskolan
Munspelet
Flygelskolan
Östratornskolan
Vikingaskolan
Skola Råbylund
Mårtenskolan
Ej Brunnshög

170 000 000 kr
- kr
- kr
27 000 000 kr
155 000 000 kr
155 000 000 kr
126 000 000 kr
126 000 000 kr
759 000 000 kr
589 000 000

Östra tornskolan 4-9
4 parallell

Flygelskolan F-3
2 parallell

Mårtenskolan F-3
3 parallell

Vikingaskolan 4-9
4 parallell

Skola Råbylund F-3
3 parallell

Skoltomt Råbylund

Munspelet
0,9 km
0,3 km
Östratornskolan

Vikingaskolan

1,3
km

0,2 km
Flygelskolan

