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Anna Månsson

anna.mansson2@lund.se

Anmälningar till servicenämndens sammanträde 13
november 2019
Dnr SN 2019/0002

1. Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019.
2. Samverkansprotokoll serviceförvaltningen och
stabsfunktioner 191011.

3. Beställningsskrivelse för fas 2 avseende ny- och
ombyggnation av Campus Vipan, dnr SN 2017/0650.

4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26 § 186
Ställningstagande kring lokalisering av Hedda
Anderssongymnasiet, dnr SN 2017/0389.

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26 § 183
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020, dnr SN
2019/0332.

6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-07 § 265
Beställning av tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet, dnr SN 2019/0337.
7. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-02 § 229 Utveckling av
Stadshallens innehåll och framtid roll, dnr SN 2017/0009.

8. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-02 § 231 Framtidsplan för
Skrylle, dnr SN 2018/0123.
9. Byggnadsnämndens beslut 2019-10-17 § 199 Detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen. Godkännande, dnr SN
2018/0085.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Investeringsanslag Mindre Lokalinvesteringar 2019
Inv typ 1000
Projektnummer Objekt
Hproj 6610
Fortsättning 2018
661296
1160
661297
1160
661280
1106
661287
1036

2019
661310
661311
661312
661313
661314
661315
661316

Uppdaterat:
2019-10-28 // SAS

(f d Oföutsedda)

Mindre Lokalinvesteringar under 5 mnkr som genererar tilläggsavtal

1009
1012
1512
1069
1061
1061
1464

Benämning

PL

Kristallen ombyggnad till SBK
Kristallen Ombyggnas foajé
Ekska huset brandanpassning ny verksamhet
Lerbäckskolan stora skolgården

EH
EH
EH
PM/TH

Fågelskolan Trapphiss till matsalens scen
Genarpkök Kapacitetsökning
Träffpunkt Klostergården Renovering lokal (virvelvinden/solstrålen fsk)
Stäket Ventilation
Polhem ombyggnad av kopiatorrum
Vallkärra skola, Utrymmningstrappa By A
Margaretavägen 2A Byggåtgärder för verksamhetsanpassning

AC
SB
OF
OF
OF
PM
LB

Äskat
Rest
Utbetalt
Slutredovisat

Anslag
17 000 000

1 100 000

Utbetalt
2019

944 297
957 426
294 959
25 180

300 000
600 000
800 000
65 000
0
500 000
1 250 000

284 791
667 723
1 025 556
70 008
0
43 173

3 515 000
13 485 000

4 313 113
4 313 113
3 665 010

Upplagt

Prel klart

totalt 18+19
1 262 001
998 943
408 759
4 192 336

Bygg SR

A

2018-12-03
2019-01-08
2019-02-15
2019-03-11

2019-02-10
2019-02-23
2019-04-15
2019-02-20

2019-05-21
2019-07-05

2019-12-31
2019-10-31

E

Stämt av med PL

Datum sr

SR
SR

SR
SR
SR

Anmärkning

utbet 2018 47 111:utbrt 2018 128 800:-

2019-04-30
Flyttat till 665247

A

Serviceförvaltningen

Protokoll
2019-10-11
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Samverkansmöte serviceförvaltningen och
stabsfunktioner
Plats och tid:

Diabasen, Kristallen plan 7, 2019-10-11
klockan 10.00-10.20

Arbetsgivaren:

Pål Svensson (Ordförande)
Anna Månsson (Sekreterare)

Kommunal:

§ 1 Val av sekreterare

Anette Gustavsson

Anna Månsson utses till sekreterare.

§ 2 Val av justerare

Till justerare utses för Kommunal Anette Gustavsson.

§ 3 Samverkan för Serviceförvaltningens stab och
ekonomistab

Ordföranden informerar om att ekonomichef Alma Hodzic har sagt
upp sig.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 2019-09-13
Ingen kommentar.

§ 5 Ärenden till servicenämnden

Ordföranden informerar om ärenden till servicenämndens
sammanträde den 16 oktober. De fackliga representanterna får ta del
av listan över delegationsbeslut gällande anställningsärenden för
anmälan till servicenämnden den 16 oktober 2019.

§ 6 Verksamhets- och organisationsfrågor

Ordföranden informerar om kommande genomlysning av det
administrativa processtödet vid förvaltningen för att se hur
förvaltningen kan jobba smartare mellan affärsområdena.

§ 7 Arbetsmiljö

Det kommer att genomföras skyddsrond på serviceförvaltningen
plan 4 på Kristallen nästa fredag den 18 oktober.

§ 8 Jämställdhet, mångfald

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Ingen kommentar.
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

§ 9 Miljöfrågor

Protokoll
2019-10-11

Ingen kommentar.

§ Övrigt

Ordföranden informerar om att Servicedagen har flyttats fram till
den 4 december och kommer att avslutas med ett julsamkväm.
Kommunal framför att vissa delar av personalen nåddes sent av det
flyttade datumet.

Vid protokollet:

För arbetsgivaren:

Anna Månsson

Pål Svensson
Servicedirektör

För Kommunal:
Anette Gustavsson
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26

§ 186
Ställningstagande kring lokalisering av
Hedda Anderssongymnasiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras
på Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. En
arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunfullmäktige föreslås att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
verkställa byggnation av Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare
fattade inriktningsbeslut samt att uppdra åt kommunstyrelsen att
beställa byggnation när riktkostnaden är fastställd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019, § 212.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 augusti 2019, § 220.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019.
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019.
En ny gymnasieskola i Lund - projektvision.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019.
Utlåtande den 31 juli 2019.
Beta 1-3 Gymnasium.
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet
jämte tillägg.

Anföranden
Börje Hed (FNL), Anders Almgren (S), Fredrik Ljunghill (M), Jesper
Sahlén (V), Mattias Horrdin (C), Mia Honeth (L), Dmitri Ivanov (FI),
Axel Hallberg (MP), Mats Olsson (V), Agneta Lindskog (KD), Hedvig
Åkesson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), Stig Svensson (S), Camilla
Neptune (L), Christoffer Karlsson (L), Klara Twete (S), Rasmus
Törnblom (M), Jan Annerstedt (FNL), Maja Grubelic (FI), Åsa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M), Klas Svanberg (M), Björn
Abelson (S), Kerstin Frygner (FNL), Pontus Kjellström (V), Philip
Sandberg (L), Fanny Johansson (S), Ulf Nymark (MP), Tobias Ekholm
(MP) och Ann Tångmark (FNL) yttrar sig.

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Mia Honeth (L), Hedvig Åkesson (KD), Camilla
Neptune (L) Kerstin Frygner (FNL), Agneta Lindskog (KD) och Ann
Tångmark (FNL) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
godkänna en inhyrning av lokaler på Ideon för den nya
gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, med en hyra om
maximalt 2 350 000 kr plus media á 50 kr per kvadratmeter under
20 år.
Jesper Sahlén (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som grundskola,
samt att avbryta planerna på att bygga en femte gymnasieskola.
Fredrik Ljunghill (M), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Stig Svensson (S), Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Anders
Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M) och
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i 2019
års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut samt att
uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när
riktkostnad fastställts.
Mattias Horrdin (C), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Stig Svensson (S), Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Anders
Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD), Louise Rehn Winsborg (M) och
Fanny Johansson (S) yrkar vidare som ett tillägg att
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samverkan med berörda nämnder ta beslut om placering av
Svaneskolan. Att i det uppdraget pröva att samlokalisera
Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som
två skolenheter inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet,
alternativt en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan
tillfällig placering vid Lerbäckskolan.
Maja Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå
samtliga yrkande.
Börje Hed (FNL), Jesper Sahlén (V) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar
att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa
en fungerande evakueringslösning för Svaneskolans elever för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
alternativet att verkställa byggnation enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut.
Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Mattias Horrdin (C), Axel
Hallberg (MP), Anders Almgren (S), Åsa Wittenfelt (SD) och Maja
Grubelic (FI) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå
återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 42 ja-röster mot 14 nej-röster och 9 som avstår från att
rösta beslutar kommunfullmäktige således att
avslå återremissyrkandet.
Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandena i sak och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias Horrdins (C) m.fl.
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket yrkande som ska utgöra motförslag vid
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på återstående
yrkanden och finner att Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande ska utgöra
motförslag vid huvudvoteringen.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias
Horrdins (C) m.fl. tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 40 ja-röster mot 23 nej-röster och 2 som avstår från att rösta
beslutar kommunfullmäktige således i enlighet med

Justerare
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande inklusive Mattias Horrdins (C)
m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
gymnasieskolan Hedda Andersson för 750 miljoner kronor, i
2019 års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade inriktningsbeslut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnationen när
riktkostnad fastställts samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda
nämnder ta beslut om placering av Svaneskolan. Att i det
uppdraget pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda
Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 som två skolenheter
inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet, alternativt
en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig
placering vid Lerbäckskolan.

Reservationer
Ledamöterna från Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, FörNyaLund,
Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.bil. § 186/01 och §
186/02.

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Hedvig Åkesson (KD) och Börje Hed (FNL):
Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNyaLund stödjer Mattias
Horrdins (C) tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-09-26 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S), §§ 184-199, kl. 18.05-22.25
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L), §§ 187-199, kl. 19.45-22.25
Gunnar Brådvik (L), §§ 177-185, kl. 17.00-18.25
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Lars Wirtén (MP), §§ 187-199, kl. 18.35-22.25
Ewa Björnberg (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), Tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 177-183
och för Fanny Johansson (S) §§ 187-199
Lina Olsson (S), Tjänstgör för Rita Borg (S)
Carl von Friesendorff (M), Tjänstgör för Göran Wallén (M)
Axel Nordberg (L), Tjänstgör för Cecilia Barnes (L) §§ 177-186
Daniel Kronmann (L), Tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 186199, kl. 18.20-22.25
Josefine Temrell (L), Tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark (FNL) §§
177-186, kl. 17.00- 21.50
Marianne Rehnstedt (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark §§ 187199
Peter Bergwall (MP), Tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Tobias Ekholm (MP), Tjänstgör för Lars Wirtén (MP) §§ 177-186
Pontus Kjellström (V), Tjänstgör för Angelica Svensson (V)
Lars A Ohlsson (V), Tjänstgör för Helena Falk (V)
Annika Nilsson (FI), Tjänstgör för Dmitri Ivanov §§ 187-199

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Christoffer Stenström (M)
Daniel Nilsson (M)
Adrian Kasperczyk (L)
Urban Nilsson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Pia Askman (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 177–199

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, fredagen den 4 oktober kl.
09:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Paragrafer

§ 177–199

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-28

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

§ 212
Ställningstagande kring lokalisering av
Hedda Anderssongymnasiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras
på Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Lunds nya
gymnasieskola ska med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur vara ett signum för kunskapsstaden Lund. Den ska vara en
centralt placerad profilbyggnad som pulserar av kunskap, öppenhet
och transparens.
En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande.

Beslutsunderlag
KSAU beslut 2019-08-26 § 220
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019
En ny gymnasieskola i Lund- projektvision
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Utlåtande 20190731
Beta 1-3 Gymnasium
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD)
yrkar i första hand
att godkänna en inhyrning av lokaler på Ideon för den nya
gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, med en hyra om

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (7)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04
maximalt 2 350 000 kr plus media á 50 kr per kvadratmeter under
20 år.
i andra hand, som tillägg till vinnande förslag,
att uppdra åt kommunkontoret att utreda miljökonsekvenserna av
rivning av Svaneskolan, byggnation av nya gymnasieskolan på
tomten, ny ersättningsskola för Svaneskolan och tillfälliga
förhyrningar med särskilt fokus på utsläppen av växthusgaser
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
förvaltningar utreda de ekonomiska följdkonsekvenserna av
byggnationen såsom en ersättningsskola för Svaneskolan, tillfälliga
förhyrningar, hyra av moduler m m.
Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith
(MP), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare fattade inriktningsbeslut
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnation när
riktkostnaden är fastställd och vidare
att kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att
beställa evakueringslokaler för Hedda Anderssongymnasiet och
Svaneskolan.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Christoffer Brinkåker (SD) yrkar avslag på Philip Sandberg
(L) med fleras yrkande om inhyrning.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att besluta att stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som
grundskola, samt att avbryta planerna på att bygga en femte
gymnasieskola.
Ajournering kl. 15.53 - 16.01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (7)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Fanny Johanssons (S) med fleras
yrkande vara bifallet.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande:
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD)och Helena Falk (V) röstar Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Fanny Johanssons
(S) med fleras yrkande.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för avslag på Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare
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2019-09-04

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar
Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen avslår alltså Philip Sandbergs (L) med fleras
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnation när
riktkostnaden är fastställd.

Kommunstyrelsen beslutar
att beslutar att delegera till arbetsutskottet att beställa
evakueringslokaler för Hedda Anderssongymnasiet och
Svaneskolan.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, FörNyaLund, Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilaga §
212/01-2.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Louise Rehn Winsborg (M),
Amanda Thonander (M), Klas Svanberg (M), Philip Sandberg (L),
Hedvig Åkesson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin
(C) får till protokollet anteckna: Vi ser gärna att eventuella framtida
gymnasieskolor i Lunds kommun byggs och drivs av fristående

Justerare
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aktörer om det är möjligt.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna: Feministiskt
initiativ förespråkar inte något av de två alternativen, men vi anser
att av de två, är att hyra på Ideon sämst.
Helena Falk får till protokollet anteckna: Vänsterpartiet anser att
Lunds kommun inte bör bygga en ny gymnasieskola men vi är
beredda att göra kompromisser för att rädda Svaneskolan.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-04 klockan 14.00–16.50

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 199 - 212
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 208 - 219
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 213 - 219
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 207
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Fanny Johansson (S) med Birger Swahn (M) som ersättare

Paragrafer

§ 199–219

Justerare
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Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 september 2019,
kl 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 199 – 212

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 213 - 219

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 199–219

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-26

§ 220
Ställningstagande kring lokalisering av
Hedda Anderssongymansiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras
på Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Lunds nya
gymnasieskola ska med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur vara ett signum för kunskapsstaden Lund. Den ska vara en
centralt placerad profilbyggnad som pulserar av kunskap, öppenhet
och transparens.
En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019
En ny gymnasieskola i Lund- projektvision
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Utlåtande 20190731
Beta 1-3 Gymnasium
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet

Yrkanden
Fanny Johansson (S) yrkar att nuvarande plan för Hedda
Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1 ska fullföljas.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Fanny Johanssons (S)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-26
Philip Sandberg (L) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) instämmer i
Philip Sandbergs (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden Philip Sandberg (L) ställer yrkande mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) röstar Ja.
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar alltså i enlighet med Philip
Sandbergs (L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Reservationer
Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-26

KS 2019/0412

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-08-26 klockan 13.00–13.31

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 207 p g a jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
ordförande § 207
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör § 207 för Philip Sandberg (L)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)

Ersättare

Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Britt Steiner, planeringschef
Johanna Davander, kommunikationschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare
Sebastian Persson, politisk sekreterare
Sebastian Petersen, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Hans Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 203–220

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 27 augusti 2019 kl. 13.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Paragrafer

§ 203–220

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Ställningstagande kring lokalisering av Hedda
Anderssongymnasiet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras på
Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Lunds nya
gymnasieskola ska med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur vara ett signum för kunskapsstaden Lund. Den ska vara en
centralt placerad profilbyggnad som pulserar av kunskap, öppenhet och
transparens.
En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.

Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni att
fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019
En ny gymnasieskola i Lund- projektvision
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Utlåtande 20190731
Beta 1-3 Gymnasium
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-08-21
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. En trygg och ändamålsenlig skolmiljö har stor
betydelse för barn och ungas möjligheter att nå målen för skolan.

Ärendet
Inledning
Beslutsläget
Kommunstyrelsen har beslutat om inriktning för gymnasieskolans
placering och lokalisering av grundskolan Svaneskolan samt
framtagandet av systemhandlingar. Kvarstående beslut är
igångsättningstillstånd för byggnation på Pastor Svane 1.
Alternativet är att besluta om att Hedda Anderssongymnasiet ska
inrymmas i hyrda lokaler på Ideon.
Om Hedda Anderssongymnasiet ska fortsätta sin planerade succesiva
expansion kräver båda alternativen ett inriktningsbeslut i
kommunfullmäktige under september månad.

Hedda Anderssongymnasiet
Lunds kommun har tagit fram en projektvision och koncept för den
nya gymnasieskolan. I projektvisionen beskrivs:
Den nya gymnasieskolan ska vara en centralt placerad profilbyggnad som
pulserar av kunskap, öppenhet och transparens.
Lunds nya gymnasieskola ska vara en öppen och välkomnande arbetsplats
och mötesplats för alla.
Den pedagogiska profilen, som präglas av flexibilitet med lärande i
centrum ska styra lokalernas utformning.
Byggnaden ska vara resurssmart med inbyggd flexibilitet, låg
energiförbrukning och lång livslängd.

Den pedagogiska profilen som präglas av flexibilitet med lärande i
centrum ska styra lokalernas utformning. Byggnaden ska kunna
erbjuda en palett av olika lärmiljöer anpassade efter elevernas
behov.
Ett program som beskriver Lärmiljön har tagits fram i ett samarbete
mellan verksamhet och arkitekt. Programmet användes som underlag
för den arkitekttävling som genomförts för skolan på Pastor Svane 1.

Hedda Anderssongymnasiet startades 2018. Skolan ska succesivt
växa till en fullt utbyggd skola med upp till 2 200 elever.

Tjänsteskrivelse
2019-08-21
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Två alternativ
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Anderssongymnasiet. Alternativen är:
1.
2.
3.
4.
5.

Fullfölja nuvarande plan för Hedda A på Pastor Svane 1.
Bygga Hedda A på Pastor Svane 1 för endast 1 600 elever.
Bygga Hedda A på Pastor Svane 1 enligt alternativ 1. Försäljning
av fastighet till extern part, Lunds kommun tecknar hyresavtal
med extern part, 20-25 år.
Sälja tomten till extern aktör som bygger Hedda på Pastor Svane
1, Lunds kommun tecknar hyresavtal med extern part, 20-25 år.
Kommunen förhyr lokaler av extern fastighetsägare på Ideon.

De fem alternativen jämförs i bilagd rapport Utredning av alternativa
lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet. Kommunkontoret föreslår
på basis av prövningen att kommunstyrelsen går vidare med
alternativ 1 och 5 dvs. att fullfölja planeringen för skolan på Pastor
Svane 1 eller att kommunen förhyr lokaler av extern fastighetsägare
på Ideon. De två alternativen jämförs utifrån verksamhet, ekonomi
och stadsutveckling fortsatt i tjänsteskrivelsen.

Gymnasieskolan byggs på Pastor Svane 1, Svaneskolan tomt.

Tjänsteskrivelse
2019-08-21
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Beskrivning
En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige. Arbetet med systemhandlingar i projektet
pågår.
Skolan utformas för att rymma högskole-förberedande program:
Ekonomi, Natur, Samhälle och Teknik. Stor hänsyn har tagits till att
skapa en miljö som är socialt hållbar.
Byggnaden har på ett medvetet sätt utformats för att stärka en jämlik
och trygg skolgång och motverka hierarkier och otrygghet. Detta
bedöms vara en långsiktigt värdefull satsning för att skapa
förutsättningar för en god lärandemiljö och arbetsplats.
Grundidén är att varje program utgör den lilla skolan i den stora
skolan. Programgemensamma salar ligger i gränssnitten mellan de
stora huskropparna på plan 2 och 4, spetssalar är till för respektive
program och ligger på entréplan. Aulan som rymmer 550 personer
och matsalen som rymmer 600 personer blir ett värdefullt tillskott
av stora lokaler i stadskärnan. Skolan planeras för 2160 elever.

Illustration: Wingårdhs

Verksamhet
För nuvarande och de fem närmast kommande elevkullarna är en
kommunal skola i centrala Lund ett intressant alternativ även om
den nya skolbyggnaden ännu inte är färdigbyggd. Hedda kommer att
fyllas med sökande som efter hand förstår den pedagogiska
inriktningen och bedöms bli det komplement till de befintliga
skolorna som visionen anger. Närheten till övriga gymnasieskolor
ger möjlighet till samverkan mellan skolorna och säkerställa
effektiva lösningar för språkval och i viss mån även för
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inriktningkurser, främst med Polhemsskolan, samt kring
spetsutbildningar framöver.
Stadsutveckling
Att lokalisera Hedda Anderssongymnasiet till Svaneskolans tomt är
en del av en pågående stadsutveckling där innerstaden knyts ihop
med västra Lund. Den nya skolan utgår från ett vinnande
tävlingsbidrag från Wingårdh Arkitektkontor och AAART Architects.
Tanken har varit att de löst sammanfogade delarna ska göra att
skolan smälter in i omgivningen och inte upplevas för stor.
Utemiljön tar sin utgångspunkt i platsens nivåskillnader och föreslås
bestå av två olika delar. Den del som ligger närmast Svanevägen får
en urban karaktär med en välkomnande entréplats och terrasser
med sittplatser. Den andra, större delen rymmer den huvudsakliga
skolgården och är vänd mot sydväst. Skolbyggnaden är väl synlig och
har tydliga och välkomnande entréer i riktning mot
Trollebergsvägen och Stadsparken. Skolgården ska vara lummig och
inbjudande.
Ekonomi
Investeringen beräknas uppgå till 720 mnkr, plus indexuppräkning
under byggtiden på 30 mnkr.
Den årliga internhyran, dvs. kostnaden för utbildningsnämnden,
beräknas till cirka 58 mnkr, inklusive el och värme mm.
Övriga kostnader som uppstår vid detta alternativ är kostnader för
rivning och saneringskostnader på befintliga byggnader med 10
mnkr. Även en nedskrivning av befintliga byggnader med 30 mnkr
måste göras.
Halmstad kommun bygger nu en gymnasieskola
(Kattegattgymnasiet) för 1600 elever. Skolan har även praktiska
gymnasieutbildningar så det är vissa lokaler som väsentligt skiljer
sig mot Hedda gymnasiet. Den har en budget på 560 mnkr.
Investeringen är runt 25 000 kr per BTA och 350 tkr per elev. Hedda
gymnasiet har 28 000 kr per BTA men ca 340 tkr per elev.

Tjänsteskrivelse
2019-08-21

6 (13)
Diarienummer

KS 2019/0415

Kommunen förhyr lokaler av extern fastighetsägare på Ideon

Beskrivning
Det framtagna konceptet kring lärmiljöer har provats på en befintlig
byggnad med till- och ombyggnadsmöjligheter. Etablering av skolan i
innovationsmiljön som området Ideon erbjuder ger eleverna en
koppling till näringsliv, innovationsmiljöer och universitet.
En skola på Ideon kan erbjudas i en etappvis uppbyggnad på samma
tomt från läsåret 2020. Det finns en möjlighet att lägga delar av de
totalt önskade antal kvm (22-23 000 kvm ) som option.
Det ges även en möjlighet att samordna storkökslokaler samt
samlingssalar samt att samutnyttja de funktioner som inte används
dagligen. Gemensam projektering genomförs när hyresavtal är
tecknat.

Tjänsteskrivelse
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Verksamhet
En placering på Ideon kommer långsiktigt att vara en bra placering
för en kommunal gymnasieskola. Det finns intressanta
samarbetsmöjligheter med både universitet och företag i området
som kommer att förstärka skolans profil på sikt.
Placeringen är att jämföra med Spyken och Vipan när det gäller
tillgänglighet. Samarbetet med övriga kommunala skolor kommer
alltid att påverkas av avståndet. Det kan eventuellt upplevas som
mindre attraktivt än centralt placerade skolor, vilket kan innebära en
konkurrensnackdel.
Att kunna flytta in i ett fungerande skolhus hösten 2020 är en stor
fördel jämfört med det andra alternativet som har längre
startsträcka, men det innebär också närhet till en byggarbetsplats
under minst två läsår.

Stadsutveckling
Ideonområdet är ett av Lunds kommuns prioriterade
stadsutvecklingsområden. Ambitionen är att vidareutveckla området
till en attraktiv och levande stadsdel med en stärkt konkurrenskraft
för företagsetableringar vilket gymnasieskolan skulle bidra till.
För närvarande byggs spårvägen genom området och
detaljplanearbete pågår för att möjliggöra områdets nya
centrumpunkt Ideontorget, samtidigt som nya studentbostäder
planläggs i olika delar av området.
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Ekonomi
En hyresoffert, har lämnats med en avtalstid om 20 år med en
hyreskostnad 2 350 kr per m2 exklusive mediakostnader(ca 50
kr/kvm) såsom värme, ventilation. El, sophämtning tillkommer. I
servicenämndens påslag ingår administration, underhåll osv.
År

Yta

SN påslag
(kr)

Summa
(tkr)

5 000

Hyreskostnad
/år inklusive
påslag
11 750 tkr

2020

515 tkr

12 265

2021-23

16 000

37 600 tkr

1 648 tkr

39 248

2023 -2040

23 000

54 050 tkr

2 369 tkr

56 419

Ett renodlat lokalhyresavtal där kommunen hyr skollokaler av en
privat aktör faller in under hyresundantaget och är därmed
undantaget från LOU. Byggentreprenad för hyresgästanpassningar
(steg 2) måste upphandlas enligt LOU.

Tidsaspekter
Det finns risker för förseningar i ett stort och komplext projekt som
byggandet en ny stor gymnasieskola innebär. Utöver de risker som
finns för försening under själva byggprocessen finns även risker för
förseningar i form av överklaganden av planer.
Det finns risker för förseningar även vid inhyrning av externa lokaler
om det krävs större om- eller nybyggnation i projektet. Den externa
fastighetsägaren har genom ett förberedelsearbete hanterat
tidsrisken och anser att denna risk är låg.

Hedda Anderssongymnasiets utveckling
Hedda Anderssongymnasiet startade hösten 2018 och har varit
samlokaliserad med grundskolan i Svaneskolans lokaler. Läsåret
2019-2020 lokaliseras skolan till Parkskolan.
Lokalisering av gymnasieskolan till Pastor Svane 1 kräver fortsatt en
evakueringslösning av Hedda Anderssongymnasiet i ett centralt läge
(gamla Tingsrätten med komplettering av moduler på samma tomt)
tills den nya skolan är färdigbyggd.
Grundskolan Svaneskolan behöver evakueras från läsår 2020, i
avvaktan på inflyttning till Parkskolan eller annan placering.
Evakuering föreslås till moduler vid Lerbäckskolan för att
samutnyttja idrottshall, matsal, kö och specialsalar.
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En gymnasieskola på Ideon kan erbjudas i en etappvis uppbyggnad
på samma tomt från läsåret 2020. Det finns en möjlighet till att lägga
delar av de totalt önskade antal kvm (22-23 000 kvm ) som option.
Grundskolan Svaneskolan kan fortsatt utvecklas på nuvarande tomt
och behöver inte evakueras.

Idrott
Vid placering på Pastor Svane 1 krävs ett tillskott av idrottslokaler i
närheten. Under läsåret 19/20 kan kapaciteten inrymmas i Högevalls
idrottshall efter mindre justeringar. Från och med läsår 2020 behövs
ett tillskott. Detta planeras i anslutning till Arenan.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att tillsammans med övriga berörda
nämnder och aktörer utreda lösningar för skolidrottens behov
parallellt med en fördjupad utredning kring utvecklingen av
arenaområdet. Utredningen ska genomföras utifrån ett
helhetsperspektiv och avse centrala stadens behov av lokaler för
skolidrott.
Kostnaden för ny/nya idrottshallar beräknas till 99 mnkr.
Vid placering på Ideon kan behovet inledningsvis lösas genom
samutnyttjande av idrottshall inom området. Den externa
fastighetsägaren planerar för en idrottshall vid Ideontorget.
Detaljplan för Ideontorget beräknas antas under hösten 2019 och
den nya idrottsanläggningen kan vara klar hösten 2022 eller våren
2023.

Svaneskolans framtid
Lokaliseringen av gymnasieskolan har påverkan på Svaneskolans
verksamhet. En byggnation av gymnasieskolan på Pastor Svane 1
innebär att Svaneskolan behöver flytta till annan plats.
Kommunstyrelsen har beslutat om inriktningen att Svaneskolan ska
flytta till Parkskolan. Renoveringen av Parkskolan bedöms uppgå till
cirka 70 mnkr. Kommunstyrelsens beslut 2018 avsåg en investering
om 47 mnkr. Indikationer för serviceförvaltningen visar nu på en
kostnad om70 mnkr.
Ett alternativ till beslutad inriktning är att Svaneskolan ersätts med
en nybyggnation vid Lerbäcksskolan. Det finns en byggrätt söder om
Lerbäckskolan för en byggnad i 4 plan omfattande 5 000 kvm (söder
om LS). Bedömningen är att en 4-parallellig enhet kräver 3 000 kvm.
En ny skola vid Lerbäckskolan beräknas kosta cirka 150 mnkr.
Investeringsutgiften bedöms kunna hållas nere genom att behovet av
specialsalar, kök och idrottshall kan tillgodoses i Lerbäcksskolans
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befintliga lokaler. Det ger med dagens internhyresmodell en årlig
internhyra på cirka 12 mnkr.
Om Svaneskolan behålls och renoveras beräknas denna investering
uppgå till cirka 100-150 mnkr och generera en årlig internhyra på
cirka 8-12 mnkr. Hyran för Svaneskolan idag uppgår till cirka 9 mnkr
per år.

Bild: kommunala högstadieskolor i staden

Parkskolans framtid
Kommunstyrelsen har beslutat om inriktningen att Svaneskolan ska
flytta till Parkskolan. Renovering och ombyggnad kräver en
arkeologisk undersökning vars resultat inte är känt.
Katedralskolan har idag moduler på skolgården med tillfälligt
bygglov. Vid en lokalisering av Hedda Anderssongymnasiet till Ideon
kan Parkskolan användas för Katedralskolan behov och modulerna
kan tas bort.
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Fastighetsägarperspektiv på Pastor Svane 1
Om gymnasieskolan lokaliseras till annan plats har fastigheten nära
centrum, Lund C, skolor och park en naturligt hög attraktion och
potential beroende på vilka behov som växer fram.
Ett alternativ är att Svaneskolan fortsatt lokaliseras på tomten. Det
kan ge samma kvaliteter som en ny gymnasieskola. Svaneskolan kan
då utvecklas på ett hållbart sätt antingen på nuvarande tomt eller
samlokaliseras med annan grundskola i området.
Svaneskolans tomt kan även användas för bostadsbyggande. Det
attraktiva läget medför ett högt markvärde. Det har ännu inte gjorts
någon utredning eller värdering av tomten för alternativ användning.
Men en indikativ bedömning visar att det finns en möjlighet att sälja
byggrätter för cirka 70 – 140 mnkr beroende på täthet och om man
ska bygga bostadsrätt eller hyresrätt. Från den intäkten avgår
kommunens kostnader för att ställa fastigheten i ordning. Detta bör
utredas mer innan ett svar kan ges på möjlig vinst.
Ett försäljningsbelopp på 70-140 mnkr skulle innebära ett förbättrat
kassaflöde och i slutändan minskad skuldsättning med motsvarande
belopp. Det skulle innebära minskade räntekostnader med cirka 1,42,8 mnkr årligen vid 2 % ränta.

Ekonomiska konsekvenser
Driftkostnader
Tabellen nedan visar driftkostnaderna, dvs. den kostnad som
utbildningsförvaltningen kommer att belastas med, för de två
alternativen. Kostnaderna de första åren efter att lokalerna tas i full
drift är ungefär lika när det gäller interhnyran enligt dagens
internhyresmodell och kostnaden för extern inhyrning. Sett över en
20-årsperiod blir kostnaden enligt internhyran lägre än kostnaden
för extern inhyrning. Hyresnivåerna är uppräknade med index från
2019.
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Alternativ 1. Bygga vid Alternativ 5. Extern
Svaneskolan
inhyrning på Ideon
Läsår
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2021
2031/2023
2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039
2039/2040
S:a perioden

Internhyra
19 500 000
19 500 000
19 500 000
60 272 122
60 272 122
61 236 476
62 216 259
63 211 720
64 223 107
65 250 677
66 294 688
67 355 403
68 433 089
69 528 019
70 640 467
71 770 714
72 919 046
74 085 750
75 271 122
76 475 460
1 207 956 240

Externhyra
12 245 000
39 250 579
40 035 591
59 824 943
61 021 442
62 241 871
63 486 708
64 756 442
66 051 571
67 372 603
68 720 055
70 094 456
71 496 345
72 926 272
74 384 797
75 872 493
77 389 943
78 937 742
80 516 497
82 126 827
1 288 752 175

Risk vid minskat behov
Den risk som kanske är svårast att identifiera och hantera är risken
att behovet av lokaler inte är så stort som tidigare antagits. Båda
alternativen innebär en viss grad av flexibilitet, men det är betydligt
mer ekonomiskt att redan från början undvika att ikläda sig för stora
lokaler. Det talar för alternativet att hyra in lokaler. Om behovet
stannar vid 1600 elever kan det externa hyresalternativet stanna
efter etapp 2, vilket ger en årlig driftkostnad på drygt 40 mnkr, vilket
är betydligt lägre än vad driftkostnaden skulle bli vid alternativet att
bygga, även om en del av lokalerna sannolikt skulle kunna hyras ut
till annan verksamhet och därmed sänka driftkostnaden.
Risk för hög skuldsättning
För att inte riskera att ökade räntekostnader blir en ohanterligt stor
ekonomisk belastning i framtiden har kommunen ett finansiellt mål
gällande skuldtak där nettolåneskulden för kommunen inte får
överstiga 60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,

Tjänsteskrivelse
2019-08-21

13 (13)
Diarienummer

KS 2019/0415
inklusive utjämning. Kommunens låneskuld ökar och beräknas
uppgå till cirka 3 mdkr vid årets slut, vilket motsvarar en
skuldsättningsgrad på cirka 45 procent. Med utgångspunkt från
budgeterade resultat och investeringsnivåer enligt EVP 2020-2022
beräknas skuldtaket nås någon gång under år 2024. I de beslutade
investeringsnivåerna är dock inte hänsyn tagen till de stora
investeringar som behöver genomföras i infrastruktur och
verksamheter i de stora utbyggnadsområdena Västerbro och Källby.
Storleken på dessa investeringar är ännu inte helt kända, men det är
betydande nettoinvesteringar som kommer att påverka kommunens
nettolåneskuld. Sett ur det perspektivet behöver Lunds kommun
noga överväga alla kommande investeringar.VA Syd planerar också
för investeringar i storleksordningen 10-11 miljarder kronor de
kommande åren, och även om taxekollektivet står för den ökade
driftkostnaden kommer VA Syd att ta upp lån från kommunerna,
vilket skulle innebära att Lunds kommun skulle låna ut cirka 3-4
mdkr. Detta påverkar inte kommunens nettolåneskuld, men det
påverkar den så kallade nettokoncernskulden.
När det gäller analysen kring skuldsättning och driftkostnader så är
alternativet att hyra in lokaler mer fördelaktigt utifrån ett
skuldsättningsperspektiv och därmed ur ett räntekostnadsperspektiv. Men denna effekt är framförallt markant i ett kortare
perspektiv. I ett längre perspektiv innebär alternativet något högre
driftkostnader, vilket påverkar kassaflödet och skuldsättningen.
Skillnaden kan bli något större om dagens låga räntenivåer håller i
sig längre än förväntat.
Sammanfattande ekonomisk analys
En ekonomisk analys kan sammanfattas i att om man vill minimera
de finansiella riskerna, minska skuldsättningen i det korta
perspektivet och skapa flexibilitet om behovet av lokaler inte blir så
stort som beräknat så är alternativet att hyra in lokaler att
rekommendera. Om dagens låga räntenivåer håller i sig under en
lång tid kommer de årliga driftkostnaderna att kunna bli ytterligare
lägre i alternativet att bygga och äga, förutsatt att volymen och
behovet är större än 1600 elever, och då är detta alternativ
ekonomiskt fördelaktigt.

Kommunkontoret
Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till: kommunfullmäktige

EN NY GYMNASIESKOLA I LUND - PROJEKTVISION
sammanställning från studieresa och workshop

2015-05-19 rev 2015-06-02

PROJEKTVISION

STUDIERESA

En fantastisk trappa
Transparens
Vacker arkitektur
Flexibilitet med olika sorters rum
Spännande process med slutsatser efter hand
Bygga på höjden

+

Smart nyttjande av yta “Compact living”
Arkitekturen ger möjlighet till olika arbetssätt
Resurssmart - bra material
Restaurang kvällsöppet
Transparent “Chambre separé”
Harmoniskt, god akustik, fina färger

Rektorn: en bra story-teller

Härlig öppenhet tack vare trappan

En gemensam värdegrund

Flexibla lösningar som ger valfrihet

Flexibilitet med valfrihet
Möjligheter att utveckla byggnaden
Välkomnande entré
Samtidsanalys och en tydlig pedagogisk idé har styrt
lokalernas utformning
Helhetstanke
Materialval

Inbjudande
Flexibel aula
Välkomnande entré med möjlighet till fika
Ljust
Bra kommunikation
Ett bibliotek som kan vara öppet eller slutet
Lagom profilerad
Det finns både det stora och det lilla rummet
Anpassat efter olika elevers behov
Goda material med tex rustika golvlister mm
Vackert golv i entréhallen

PROJEKTVISION

WORKSHOP

PROJEKTVISION

WORKSHOP

69

PROJEKTVISION

WORKSHOP

Gymnasieskolan skall ha en tydlig pedagogisk profil som kompletterar de
fyra andra befintliga gymnasieskolorna i Lund. Profilen och skolans
varumärke, skall baseras på en gemensam värdegrund där elevens
lärande är i centrum. Som elev skall du vara stolt över att studera här!
Den pedagogiska profilen skall styra lokalernas utformning. Byggnaden
skall kunna erbjuda en palett av olika lärmiljöer anpassade efter
elevernas behov med en IT-lösning som tillåter alla att vara uppkopplade
dygnet runt.
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Den pedagogiska profilen, som präglas
av flexibilitet med lärande i centrum
ska styra lokalernas utformning.
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Gymnasieskolan skall vara en levande mötesplats för ungdomar,
pedagoger, personal och lundabor.
Innanför den välkomnande och inbjudande entrén skall det finnas möjligt
och slå sig ner för en fika, ta en kopp kaffe, träffa kompisar och kollegor.
På kvällstid kan någon eller några av Lunds ideella föreningar använda
skolans lokaler för olika aktiviteter.
Den nya gymnasieskolan skall vara en god arbetsplats för både vuxna
och ungdomar där mångfald och samarbete bejakas. Fokus skall vara att
skapa en social, kreativ och trygg arbetsmiljö.
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Lunds nya gymnasieskola ska vara en
öppen och välkomnande arbetsplats
och mötesplats för alla.
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WORKSHOP

Att bygga en ny gymnasieskola är en stor investering. Det gäller därför att
hitta flexibla lösningar som tillåter att flera verksamheter kan samutnyttja
lokalerna och ta höjd för eventuella framtida utbyggnadsbehov.
Vi skall bygga resurssmart. Det innebär att byggnaden skall ha en låg
energiförbrukning - kanske till och med vara självförsörjande på energi och vara byggd av hållbara material som ger en lång livslängd.
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Byggnaden skall vara resurssmart
med inbyggd flexibilitet, låg
energiförbrukning och lång livslängd.
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Lägesfaktorn är allt! Över 50 % av alla gymnasieelever i Lund börjar sin
morgon med en resa på regionbussen eller Pågatåget. Därför bör den nya
gymnasieskolan ligga centralt placerad i Lund med gångavstång från stationen. I andra hand kan gymnasieskolan placeras utanför stadskärnan i
anslutning till den nya spårvägen.
Lunds nya gymnasieskola skall vara en profilbyggnad - ett signum som utstrålar kunskap, öppenhet och transparens.
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Det skall vara en centralt placerad
profilbyggnad som pulserar av kunskap,
öppenhet och transparens
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WORKSHOP

Lund är idéernas stad med sitt pulserande studentliv och attraktiva gymnasieskola.
Elever från hela Skåne söker sig till Lunds gymnasieskolor idag och trenden ser ut
att hålla i sig. De fyra populära gymnasieskolorna Katedral, Spyken, Polhem och
Vipan skall nu kompletteras med en femte.
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WORKSHOP

Den nya gymnasieskolan skall med sin pedagogiska
profil och resurssmarta arkitektur vara ett signum
för kunskapsstaden Lund
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Hedda Anderssongymnasiet; kompletterande
underlag avseende beställning av byggnation
Dnr SN 2017/0389

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att nytt gymnasium ska uppföras på
Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Servicenämnden
har tidigare tagit ställning till frågan om avrop av investeringsmedel
för projektets genomförande. Nu fråga om kompletterande
beslutsunderlag för att möjliggöra för kommunstyrelsen att ta
ställning i ärendet.

Beslutsunderlag
En ny gymnasieskola i Lund – projektvision, beslutad av
Utbildningsnämnden den 17 juni 2015, § 71
PM – stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan, beslutad
av Byggnadsnämnden den 8 juni 2017
Sven Landelius utlåtande per den 31 juli 2019
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2019
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 6 augusti 2019 (denna
skrivelse)

Barnets bästa
Barnchecklista har bifogats det ärende som nu kompletteras, varför
den inte biläggs denna skrivelse.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att nytt gymnasium ska uppföras på
Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Servicenämnden
har tidigare tagit ställning till frågan om avrop av investeringsmedel
för projektets genomförande. För att kommunstyrelsen ska kunna ta
ställning i ärendet kompletteras nu det tidigare beslutsunderlaget till
ärendet i servicenämnden den 15 maj 2019.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse

Projektet befinner sig i Fas 1 (projektering). Kommunstyrelsen
beviljade genom beslut den 16 augusti 2017 medel om 48 mnkr för
genomförande av del av Fas 1. En beställning av Fas 2 (produktion)
förutsätter slutförande av Fas 1, det vill säga färdigställande av
bygghandlingar, att parterna enas om en kontraktssumma (baserat
på en riktkostnad), samt att medel tillförs för genomförandet
(fortsatt projektering och byggnation). Med anledning av att det
finns såväl ekonomiska som organisatoriska fördelar med att
projektet genomförs utan längre eller kortare pauser i avvaktan på
beslut föreslår nu förvaltningen att projektet tilldelas ekonomiska
medel för genomförandet i sin helhet, innebärandes dels ekonomiska
medel för resterande del av Fas 1, dels för Fas 2 i sin helhet.
Ekonomiska medel för Fas 2 föreslår förvaltningen beviljas under
förutsättning att parterna kommer överens om ett riktpris enligt vad
som sägs i kontraktshandlingarna samt att detta ligger inom angiven
budget för projektet. För att klara uppställda mål om tidplan och
ekonomi måste Fas 2 avropas senast den 30 november 2019.

Entreprenadens genomförande
Enligt beslut i servicenämnden den 23 augusti 2017, § 71, genomförs
entreprenaden som en totalentreprenad i samverkan (partnering).
En extern samverkansledare leder som neutral part parternas
samverkan med övergripande uppgift att verka för projektets bästa.
Kontraktsparterna ska bistås i skapandet av ett välfungerande
projektteam och definitionen av arbetssätt, exempelvis för
ekonomistyrning, kalkylarbete, mötesformer, konflikthantering,
uppföljningsarbete samt intern kommunikation. Allt i syfte att nå
fastställda mål i projektet.
Grunden för servicenämndens beslut framgår av
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet den 14 augusti 2017.
I denna redogörs övergripande för olika möjligheter, styrkor och
svagheter med olika projektval inklusive risker som typiskt sett
förekommer vid olika entreprenadformer och i partneringprojekt.
Som framgår av skrivelsen föregicks de projektval som förvaltningen
föreslog nämnden av bland annat en SWOT-analys. Den utfördes i
samverkan med andra kommunala förvaltningar samt
representanter för näringslivet i form av byggentreprenörer,
arkitekter och företag med inriktning på byggprocessledning. Vid
analysen beaktades bland annat de erfarenheter som då fanns från
Lunds kommuns spårvagnsprojekt. Ur ett
riskminimeringsperspektiv föregicks förvaltningens förslag också av
analyser av utredningar om olika projektval och senare upprättade
revisioner i andra större partneringprojekt, särskilt avseende
Akademiska sjukhuset i Uppsala, byggnad J.

2(16)
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Förvaltningens förslag till nämnden grundades med andra ord på
analyser av risker och fördelar sammanhängande med olika val i
projektet. Risker förenade med partnering i förening med projektets
komplexitet och förutsättningar beaktades särskilt liksom
förvaltningens förmåga att möta riskerna. Hittills gjorda
erfarenheter i projektet ger inte förvaltningen anledning att revidera
eller ompröva sitt förslag.

Kontraktshandlingarna
Servicenämnden beslutade den 6 december 2017 om annonsering av
upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget). Härefter har
gjorts två revideringar av handlingarna. De har avsett dels en
korrigering av referenstagningen vid utvärderingen av inkomna
anbud, dels en förenkling av de administrativa rutinerna avseende
ersättningen inklusive vissa förtydliganden.
Som framgår av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet den
20 november 2017 upprättades dokumenten med förebild i de
dokument som Lunds kommun använde i upphandlingen av
spårvägsprojektet. Upprättandet skedde i samverkan med samma
rådgivare som användes i spårvägsprojektet och som senare också
biträtt vid juridiska frågeställningar i samma projekt. Detta
optimerade förutsättningarna för förvaltningen att tillvarata
erfarenheterna från spårvägsprojektet i dessa delar.
De i princip färdiga upphandlingsdokumenten granskades av tre
externa rådgivare med olika specialistkompetens. Granskarnas
uppdrag var att identifiera skrivningar i handlingarna som skulle
kunna innebära oönskade risker i upphandlings- och
affärshänseende samt föreslå lösningar på dessa. Relevanta förslag
och synpunkter beaktades vid färdigställandet av
upphandlingsdokumenten. Det efterkommande projektarbetet har
inte gett anledning för parterna att justera handlingarna i annan mån
än ovan nämnd förenkling till förmån för enklare och mindre
kostsam ekonomisk administration.
Efter att partneringavtalet tecknats med entreprenören i februari
2018 inleddes arbetet med att ta fram en projekteringstidplan för
Fas 1. Den färdigställdes i september 2018 och var en av
förutsättningarna i avtalet för att projekteringsarbetet skulle kunna
påbörjas.
Inför bygghandlingsprojekteringen (fördjupad systemhandling) togs
en mer detaljerad projekteringstidplan fram i maj innevarande år.
Båda dessa tidplaner har avsett arbetet i projektets Fas 1 och klargör
att Fas 1 ska vara slutförd till december 2019, om uppsatta mål
gällande tid för projektet i sin helhet ska nås.
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Enligt avtalet ska en produktionstidplan vara överenskommen innan
kontraktsskrivning sker avseende Fas 2. Arbetet med
produktionstidplanen har inletts. En grov produktionstidplan
föreligger och enligt bygghandlingsprojekteringstidplanen kommer
denna att till november vara så specificerad att den kan utgöra
kontraktshandling för Fas 2. De tidsmässiga riskerna i projektet
diskuteras nedan under respektive rubrik/underrubrik.

Ekonomi
Projektets ekonomiska förutsättningar beskrivs i tjänsteskrivelsen
den 2 maj 2019. Den kompletteras enligt följande.
Fördelning av projektbudget (mnkr)
(inkl tillkommande ytor och skyddsrum jmf med underlag 2016)
Entreprenadkostnad
50 mnkr
 Fas 1
610
mnkr
 Fas 2
Risker/ riktprishöjningar
20 mnkr
Byggherrekostnad (Fas 1 och 2)
15 mnkr
 Fas 1
25 mnkr
 Fas 2
Total projektkostnad
720 mnkr
Indexuppräkning, färdig HT 23
30 mnkr
Projektbudgeten beslutades 2016. Den har fram till dags dato inte
ändrats, utan har varit en av de viktigaste styrparametrarna i
projektet. Det betyder bland annat att den var en av
förutsättningarna i arkitekttävlingen. Det vidare arbetet med att
utveckla projektet efter tävlingen har därför hela tiden utförts med
tävlingsförslaget som ekonomisk utgångspunkt.
I projektet har etablerats en kultur med hög kostnadsmedvetenhet. I
syfte att säkerställa tillräckliga marginaler inom befintlig budget och
möjliggöra kvalitetshöjningar identifieras besparingsåtgärder
löpande. Detta arbete fortlöper. Föreliggande budgeterad risk om
20 mnkr (3 %) är låg för en kalkyl baserad på systemhandlingar,
men projektets bedömning är att den är rimlig vid avrop för Fas 2 då
kalkylen baseras på bygghandlingar. Målsättningen är dock ändå att
under den resterande delen av Fas 1 arbeta för att öka det
ekonomiska utrymmet inom budget för att hantera risker.
Åtgärderna kan vara av såväl strukturell som materiell karaktär.
Beslut fattas i samverkan med projektets arkitekter och
representanter för kommande verksamhet för att säkerställa att
arkitektoniska och funktionella kvaliteter i tävlingsbidraget behålls.
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I samverkan med stadsbyggnadskontoret ändrades byggnadens
placering på tomten. Ändringen är marginell men frigjorde
12-15 mnkr till förmån för högre ändamålsenlighet i lokalerna och
bättre budgetmarginal.
Ett annat exempel på en strukturell besparingsåtgärd är att
produktionen nu är planerad att genomföras i en etapp i stället för
ursprungliga tre etapper. Det möjliggör en effektivare och mindre
kostsam byggprocess till förmån för ökad kvalitet. Det bidrar också
till att bättra tidsmarginalen för projektets färdigställande.
Exempel på besparingsåtgärder som gjorts genom bearbetning och
utveckling av tävlingsbidraget är fasad-, tak- och
fönstersättningsarbeten. Såväl material som utförande har beaktats i
samverkan med arkitekterna för bibehållen arkitektonisk kvalitet.
Motsvarande arbete har gjorts för att finna kostnadseffektiva
installationslösningar.
Vad gäller solceller sker teknik- och kostnadsutvecklingen på
området idag mycket snabbt. Det har därför bedömts mest
ändamålsenligt att budgetera för teknikutveckling genom att inom
projektet avsätta ett fast belopp, istället för att specificera
produkterna i ett tidigt skede. På så sätt kommer man att kunna
maximera inköpen vad gäller kvalitet när avrop sker.
Beräkningen av index utgår ifrån att projektet genomförs med
slutdatum HT 2023. Index räknas årligen med 2 % på inte
förbrukade investeringsmedel.

Ersättningsmodellen
Nedan beskrivs kortfattat den betalningsmodell som
partneringavtalet bygger på, för att öka förståelsen för de
ekonomiska förutsättningarna.
Parterna avtalar ett riktpris för byggarbetena.
Riktpriset motsvarar kontraktssumman. Riktpriset består av en
riktkostnad och en fast del.
Riktkostnaden är entreprenörens kalkylerade självkostnader för
entreprenaden. Riktkostnaden påverkas enligt förutsättningar som
anges i kontraktshandlingarna om de i Fas 1 fastställda
projektförutsättningarna ändras. En ändrad projektförutsättning kan
till exempel vara annan utrustning i köket, ändrad rumsfördelning
eller ändrad fasad.
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Fast del är riktkostnaden multiplicerad med det entreprenörsarvode
(i procent) som framgår av partneringavtalet. Resultatet omvandlas
till en fast summa vilken skrivs in i beställningen av Fas 2. En del av
Fast del utgör entreprenörens vinstmarginal. Den fasta delen räknas
om i de fall riktkostnaden ändras men inte om entreprenörens
självkostnader ändras.
Entreprenörens vinstmarginal ökar om den verifierade
självkostnaden minskar och tvärt om ifall den verifierade
självkostnaden ökar. Eller annorlunda uttryckt: entreprenören har
ett ekonomiskt incitament att hålla nere sina kostnader i projektet,
till exempel antalet arbetstimmar. Om antalet timmar minskar, ökar
entreprenörens procentuella vinst samtidigt som de timmar som
kommunen betalar för minskar. Det finns alltså ekonomiska
incitament för båda parter att arbeta så effektivt som möjligt.
Kommunen står dock risken för eventuella kostnadsökningar på
materialsidan. Risken är begränsad eftersom avrop sker i samverkan.
Om priset på något material ökar finns därför möjlighet att se över
om ett materialbyte bör och är möjligt att göra.
Den slutliga entreprenadkostnaden utgörs sedan av entreprenörens
verifierade självkostnader enligt förutsättningar som anges i
kontraktshandlingarna, samt fast del.

Kalkylator/kalkyler
Kalkylator
Projektets ekonomiska genomförbarhet var en av
bedömningsgrunderna i arkitekttävlingen. Därför lät
serviceförvaltningen inom ramen för tävlingen (mars 2018)
genomföra en extern ekonomisk granskning (kalkyl) av samtliga fyra
tävlingsförslag som valts ut. Den visade att tre av de fyra förslagen
klarade de ekonomiska kraven i tävlingen. När vinnaren utsetts
gjorde entreprenören omedelbart (maj 2018) en egen kalkyl, vilken
kommunen fick ta del av. De båda kalkylerna visade god
överensstämmelse.
Initialt var utgångspunkten att beställaren skulle anlita en egen
kalkylator i projektet. Denna ståndpunkt omprövades, bland annat
mot bakgrund av de tidigare kalkylerna och den positiva
utvecklingen av samarbetet mellan parterna med tydlig insyn och
förståelse för det löpande kalkylarbetet under ledning av
entreprenören. De egna projektledarnas kalkylkunskaper och
löpande kontroller bedömdes som tillräckliga för att identifiera
oklarheter som skulle kunna kräva extern granskning. Skäl kan likväl
finnas att ta in en kalkylresurs för kontinuerliga avstämningar inför
och i samband med att projektet går in i nästa fas.
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Kalkyler
Efter att de båda kalkylgenomgångarna skett enligt ovan har en
detaljerad kalkyl nu gjorts på hela projektet baserat på framtagna
systemhandlingar.
Under systemhandlingsprojekteringen har projektet hela tiden
värderat teknisk lösning fortlöpande för att möjliggöra ekonomiskt
goda och medvetna val. Målbilden i den delen har varit bra kvalitet
till rätt pris. Projektörer och entreprenörer har kommit med förslag
till alternativa lösningar, vilket skett i nära dialog på det sätt
partneringavtalet är avsett att fungera. På systemhandlingen har
respektive entreprenör/underentreprenör räknat på sin del av
kalkylen.
I syfte att göra så korrekta riskbedömningar som möjligt och undvika
att samma risk kalkyleras av flera, har följande metod tillämpats.
Varje entreprenör har identifierat de risker de ser inom sitt område.
Riskerna har därefter lyfts till en gemensam lista och prissatts där
(klustrade och schablonprissatta). De entreprenörer som kan
komma att påverkas är med och bedömer riskerna.

Löpande ekonomiska avstämningar
Om beställning görs av Fas 2 baseras riktkostnaden på en väl
specificerad produktionskostnadskalkyl. Kostnadskalkylen stäms
kontinuerligt av mot inköp och utförda arbeten. Erfarenheter från
spårvägsprojektet kommer att nyttjas.

Provisorier, sanering, rivning
Ekonomin i projektet, såsom den här redovisas, är beräknad efter
vad produktionen av byggnationen kostar. Det finns ett par poster
som inte hanteras inom ramen för investeringen, men som här ska
nämnas då de ändå är hänförliga till projektet som sådant. Det gäller
dels provisoriska mediainstallationer som behöver göras för att
Svaneskolans matsal ska kunna vara i drift under hela byggtiden,
dels kostnader för sanering och rivning, som av redovisningsskäl ska
tas i driften och som enligt redovisningsregler inte får bokföras som
en investeringskostnad.
Provisoriska åtgärder behöver vidtas för att hantera matsalen som
ska vara i drift under hela produktionstiden. Bedömningen är att
kostnaden för provisorier kommer att understiga 1 % av
projektkostnaden. Om byggnationen skulle ske i flera etapper skulle
kostnaderna för provisorier bli ännu större, då även andra delar av
byggnaderna omfattats. Att använda matsalen under hela byggtiden
är en mer kostnadseffektiv lösning än att hyra in paviljonger för
ändamålet. Eftersom det handlar om en del av en evakueringslösning
ska kostnaden inte belasta investeringen, utan tas separat.
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Kostnader för sanering och rivning ska tas som driftskostnader
enligt redovisningsreglerna. Behovet av särskilda medel för detta har
lyfts av servicenämnden vid flera tillfällen, bland annat i nämndens
skrivelse strategiprocess EVP med Dnr SN 2018/0334 som legat till
grund för kommunstyrelsens förslag till EVP för 2020 – 2023 som nu
antagits.

Bedömning av investeringen
Investeringskostnaden per kvadratmeter för projektet bedöms i
nuläget bli cirka 29220 kr/m2 BRA, 28383 kr/m2 BTA, allt i 2019 års
prisläge. Av naturliga skäl finns inte något jämförelseobjekt av
motsvarande slag. Dock kan nämnas att Göteborg Stads
prognostiserade slutkostnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium
om 11 300 m2, med produktionsstart 2018, är 31 330 kr/ m2 BTA.
I jämförelse med Lunds kommuns senaste nyproduktion ligger det
bedömda kvadratmeterpriset lägre, men då handlar det dock om
grund- och förskolelokaler.
Det är förvaltningens bedömning att den byggnad som nu planeras
kommer att hålla en hög kvalitet för det bedömda
kvadratmeterpriset. Vidare kan huset med relativt begränsade
insatser omvandlas till kontorslokaler helt eller delvis om behoven
av skollokaler skulle förändras över tid. Det gör att risken för
kommunen att investeringen blir onyttig minskar. Givet det mycket
goda läget i staden och den högkvalitativa utformningen är det
dessutom förvaltningens bedömning att det även över tid bör finnas
en god marknad, om försäljning skulle bli aktuell i framtiden.

Hyresnivå
En internhyra beräknad enligt dagens hyresmodell med 4 % ränta
skulle innebära att årshyran (totalhyra) uppgår till cirka 58,5 mnkr,
eller 2 377 kr/m2/år. I detta belopp ingår en årlig driftskostnad
(drift, underhåll, administration och mediakostnader som el och
värme) som har uppskattats till cirka 9,3 mnkr.

Tidspåverkande beroenden
Projektet påverkas tidsmässigt av ett stort antal omständigheter av
olika slag. Nedan följer en redogörelse för de tidspåverkande
beroenden som har identifierats och deras påverkan på projektet.

Tiden: behovsdatum
Utbildningsnämnden har sedan många år tillbaka varit tydlig med att
behovet av en ny gymnasieskola egentligen föreligger redan nu.
Hedda Anderssongymnasiet startade redan HT 2018 i Svaneskolans
befintliga lokaler. Att möjliggöra för inflyttning i nya lokaler till HT
2023 är därför ett av de allra viktigaste målen i projektet.
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I och med att möjligt startdatum för byggnationen har flyttats fram
och att behovsdatum HT 2023 ligger kvar, behöver produktionstiden
bli så kort som möjligt. Det tillgodoses genom att byggnationen
genomförs i en etapp. Produktionsmetoden hindrar samtidig
verksamhet på fastigheten. Pågående verksamhet behöver därför
evakueras tillfälligt till andra lokaler. Även med beaktande av
evakueringskostnader bedöms den ändrade produktionsmetoden
vara till fördel för projektet på sätt som nämnts ovan.

Detaljplanen
Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige den 28 mars 2019.
Tiden för överklagan gick ut den 30 april 2019. Inom denna tidsfrist
har tio stycken överklaganden ifrån närboende inkommit. Under
samma tid meddelade Länsstyrelsen beslut om att inte överpröva
detaljplanen. Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar att överpröva
detaljplaner om de riskerar att strida mot vissa allmänna intressen.
Länsstyrelsen har i sitt beslut inte funnit några skäl till sådan
överprövning. Mot bakgrund av detta och tillsammans med
kommunens erfarenhet av överklagandeprocesser är bedömningen
att planen bör kunna vinna laga kraft senast sommaren 2020 med
erfarenhetsbaserad och rimlig marginal. Om processen skulle ta
längre tid än normalt, finns inte möjlighet att arbeta in ytterligare
tid; tidplanen innehåller inte ”luft” av det slaget. Under förutsättning
att frågan om evakuering kan hanteras, förlängs produktionstiden i
motsvarande mån som detaljplanen blir försenad.

Beställning och lagring av prefab
Såsom tidigare redogjorts för i tjänsteskrivelsen den 2 maj 2019 har
projektet sedan lång tid tillbaka bokat en slottid för produktionen av
prefabelement. En sådan tid behöver bokas minst ett och ett halvt år
i förväg.
Monteringen går snabbare än tillverkningen av elementen. Därför
behöver produktionen påbörjas närmare ett halvår innan
montagestart, för att det ska finnas ett ”lager” att arbeta med.
Producenten kan svara för den lagerhållning som blir nödvändig för
att montage- och produktionstakt ska stämma överens.
Entreprenören behöver teckna avtal senast den 30 november i år
avseende den bokade tiden, för att prefableverantören ska få fram
produktionshandlingar så att produktionsstarten kan ske under tidig
vår 2020. Det är således av vikt att ett avrop av Fas 2 föreligger innan
den 30 november 2019, för att produktionstidplanen ska kunna
hålla.

9(16)

Tjänsteskrivelse

Om planen inte vinner laga kraft måste elementen lagras i avvaktan
på att översyn av planen görs, alternativt produktionen planeras om
så att den inte utförs när produktionshandlingarna är klara.

Andra aktörer
Projektet är i vissa delar beroende av andra aktörer, såsom
exempelvis ledningsägare. En erfarenhet från spårvägsprojektet är
att det är viktigt att ha en dialog med dessa aktörer om deras
möjligheter att prioritera projektet innan detaljplanen vunnit laga
kraft. Även om tidsåtgången för deras insatser är begränsad måste
tidiga besked lämnas, annars innebär det att projektet belastas med
risker som kunnat undvikas. En för kommunen gemensam ”smart”
samhällsplanering där alla aktörer samverkar och arbetar mot ett
gemensamt mål är av största vikt.

Etappindelningen
Att projektet numera planeras att genomföras som en etapp istället
för två eller tre har flera orsaker. De viktigaste orsakerna handlar om
skol- och arbetsmiljön samt produktionstiden.
Om projektet genomförs i flera etapper och verksamheten är kvar i
lokaler på fastigheten under tiden, innebär det påtagliga risker för
störningar på verksamheten (buller, avspärrningar med mera).
Verksamheten kommer att helt sakna utemiljö under flera år. Även
om säkerheten går att lösa, är det en stor utmaning och innebär
oundvikligen ökade risker.
Vad gäller tiden är det, som ovan angetts, en förutsättning för att
klara behovsdatumet HT 2023 att byggnationen genomförs i en
etapp. Eftersom produktionen planeras att genomföras i en etapp
kommer inga faser att ligga parallellt, vilket avtalet möjliggör för.
Istället kommer Fas 1 att genomföras för hela projektet (avslutas i
december 2019 enligt tidplan) och därefter, om kommunen beslutar
att beställa produktionen genomförs Fas 2 för hela projektet. Då
projektet genomförs i en etapp skapas en tydlig gräns och övergång
mellan Fas 1 och Fas 2.

Evakuering
Det är en förutsättning, för att kunna möta behovsdatumet, att
projektet genomförs som en etapp och att evakuering av lokalerna
(förutom matsalsdelen) sker. I dessa delar behövs beslut för att
projektet ska kunna fortsätta och genomföras i tid. Nedan redogörs
för förutsättningarna för respektive verksamhet. Förvaltningen vill
vara tydlig med att redogörelsen sker utifrån projektets perspektiv.
Den baseras på en löpande dialog mellan tjänstemän på berörda
förvaltningar och har inte förankrats i någon beslutsprocess.
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Hedda Anderssongymnasiet
Utbildningsförvaltningen har beslutat följande. Under läsåret
2019/20 kommer hela Hedda Anderssongymnasiets verksamhet
(cirka 360 elever) att vara evakuerad till Parkskolan, i befintliga
lokaler. De lokaler som Hedda Anderssongymnasiet lämnar på
Svaneskolan kommer istället att användas av Katedralskolan. Hedda
Anderssongymnasiet kommer att använda matsalen på Svaneskolan,
Katedralskolan kommer att använda matsalen som hyrs in i det
tidigare Åhlénshuset.
För läsåren 20/21 till och med 22/23 föreslår serviceförvaltningen,
efter samråd med utbildningsförvaltningen, en inhyrning av den
tidigare tingsrätten. Hedda Anderssongymnasiet flyttas dit från
Parkskolan. Det finns möjlighet att komplettera förhyrningen genom
att sätta paviljonger intill för specialsalar (mer kostnadseffektivt än
tillfällig ombyggnation). Under de tre år verksamheten finns i dessa
lokaler kan den skalas upp från cirka 360 till 810 elever.
Erbjudandet om förhyrningen avser endast tiden fram till 2023. Då
det blir fråga om en verksamhetsförändring kommer tillfälligt
bygglov att behöva sökas. Det finns i princip färdiga
bygglovshandlingar, så det är realistiskt att klara tidplanen även om
bygglovet skulle överklagas. Det är dock nödvändigt att beslut fattas
omgående, annars är risken påtaglig att erbjudandet förfaller och
tidplanen inte håller.
Skulle möjligheten att använda den erbjudna evakueringslokalen
försvinna och någon annan lokal inte kan hittas, måste projektet
projekteras om med kraftiga förseningar och kostnadsökningar.
Svaneskolan
Kommunstyrelsen beställde i februari 2018 om- och tillbyggnad av
Parkskolan för att Svaneskolans verksamhet ska kunna flytta dit. När
beställningen gjordes var alla avstämningar inte gjorde med
verksamheten och den arkeologiska undersökningen var inte
genomförd. Det har sedermera visat sig att kraven på omfattningen
av den arkeologiska undersökningen är så stora att det inte är
möjligt att möta det angivna behovsdatumet om HT 2019. Parallellt
med frågan om arkeologin, har ett arbete pågått med att ta fram
förslag till hur kommunen kan klara av de sammanhängande
evakueringsfrågor som behöver lösas. Tjänstemän från flera
förvaltningar har varit involverade för att hitta fungerande lösningar.
För att projektet ska kunna genomföras i en etapp på det sätt som
planerats, måste Svaneskolans verksamhet vara evakuerad till
HT 2020. Under läsåret 2019/20 kommer Svaneskolans verksamhet
att vara kvar på Svaneskolan. Därefter finns ett förslag om att flytta
Svaneskolans verksamhet till paviljonger som etableras på
Lerbäckskolans tomt. Det ger en möjlighet för skolorna att samnyttja
vissa specialsalar effektivt.
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För att Svaneskolans verksamhet ska kunna evakueras till
Lerbäckskolan måste delar av de paviljonger som finns där idag
flyttas. Då möjliggörs en större etablering med kapacitet för hela
verksamheten, förutom de salar som samnyttjas. De paviljonger som
tas bort sägs upp och nya hyrs in och placeras på annat ställe på
tomten. Om tidplanen ska fungera behöver den första nya
paviljongetableringen vara klar i januari 2020, så att den delen av
verksamheten kan flytta. I februari tas de gamla paviljongerna bort
och därefter genomförs den nya etableringen under våren 2020.
Skulle evakuering av Svaneskolans lokaler inte ske till HT 2020 och
verksamheterna bli kvar i de lokaler de nu befinner sig i innebär det i
ett kortare perspektiv att Hedda Anderssongymnasiets verksamhet
inte kan skalas upp enligt utbildningsförvaltningens angivna behov.

Renoveringar som påverkas
Uppskalningsperioden efter inflyttningen av Hedda
Anderssongymnasiet HT 2023 möjliggör för kommunen att lösa
evakueringar för att kunna genomföra renoveringar av lokaler i
centrala staden, exempelvis:








Stor ombyggnad av byggnad 2, Polhemsskolan
Om- och tillbyggnad Parkskolan
Renoveringen av Katedralskolans fasad
Färdigställande av skolgårdsprojektet på Katedralskolan
(förutsätter att paviljongerna är borta)
Paviljonger Katedralskolan, bygglov går ut 2027
Paviljonger Svaneskolan, bygglov går ut 2027
Paviljonger Lerbäckskolan, bygglov går ut 2026

Flyttkedjor avseende evakuering av skolverksamheter är
komplicerade att åstadkomma, inte minst i centrala lägen. Ett visst
mått av ”luft” i systemet under en kortare övergångstid hade kunnat
innebära en stor och kostnadseffektiv avlastning för kommunen i
denna del.

Lokaler för skolidrott
Kommunstyrelsen har efter beslut av kommunfullmäktige fått i
uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder och aktörer
fortsätta att utreda lösningar för skolidrottens behov parallellt med
en fördjupad utredning kring utvecklingen av arenaområdet.
Utredningen görs utifrån ett helhetsperspektiv och avser centrala
stadens behov av lokaler för skolidrott.
Förvaltningen vill lyfta att det är viktigt att frågan nu utreds och
hanteras, eftersom läroplanerna för gymnasiet ställer krav på idrott.
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Förhyrning evakueringslokaler
Hedda Anderssongymnasiet
Den förhyrning som föreslås avseende den tidigare tingsrätten
omfattar cirka 2860 m². Den tid som föreslås är från 1 juni 2020 till
och med 31 augusti 2022 med möjlighet till ett års förlängning.
Hyran uppgår till 4 mnkr/år. Mediakostnader tillkommer om
uppskattade 450 000 kr/år. Parterna ska gemensamt verka för att
fastigheten ska taxeras om till specialfastighet, men för närvarande
uppgår fastighetsskatten till cirka 420 000 kr/år, vilket ska bäras av
kommunen. Hyresgästanpassningar ska genomföras till ett
uppskattat belopp om cirka 10 mnkr.
Till detta kommer kostnader för paviljongetablering om cirka
650 m2. Årshyran uppgår till cirka 1,1 mnkr. Paviljongerna ropas av
på kommunens ramavtal. Anpassning av paviljongerna behöver
göras för cirka 1,7 mnkr, då det handlar om specialsalar. Kostnader
för markarbeten inför etableringen och återställning av marken
efteråt uppskattas till totalt cirka 2,5 mnkr. Kostnad för etablering
och avetablering uppgår till cirka 1,4 mnkr sammanlagt.
Vad gäller kostnaderna för paviljongförhyrningar för Svaneskolan
ska först sägas att det inte innebär någon större ekonomisk påverkan
att genomföra flytten av den del av Lerbäckskolans verksamhet som
redan sitter i paviljonger. Etableringen av paviljonger för
Svaneskolans verksamhet medför dock kostnadspåverkan.
I EVP 2020 – 2023 har medel reserverats för evakueringslokaler.

Projektets mål
Ett av syftena med denna skrivelse är att tydliggöra hur projektets
mål vad avser tid, kvalitet och ekonomi säkerställs.

Tid

Som framgår ovan har ett av de helt centrala målen i projektet varit
att möta verksamhetens behovsdatum med inflyttning till HT 2023.
För det fall att de beslut fattas som beskrivs i detta ärende,
detaljplanen vinner laga kraft och riskhanteringen fungerar, kan
tidplanen hållas.

Kvalitet

UN antog den 17 juni 2015 en projektvision för den nya
gymnasieskolan, En ny gymnasieskola i Lund – projektvision. Därefter
antog BN den 8 juni 2017 ett inriktningsbeslut avseende
stadsbyggnadsfrågorna, PM – stadsbyggnadsinriktning för den nya
gymnasieskolan. Dessa dokument utgör den verksamhets- och
kvalitetsmässiga målbilden för projektet.
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De verksamhets- och stadsbyggnadsmässiga målen säkras genom att
både representanter för verksamheten och arkitekten kontinuerligt
är med i samverkansformen under hela projektet.
Alla funktionshanteringar inom ramen för projektet gås igenom med
verksamheten för att i möjligaste mån säkerställa att lösningarna
kommer att fungera praktiskt. Lundafastigheter har egna specialister
som är med under projektering och granskning och även under
produktion.
Lundafastigheters projekteringsanvisningar ska garantera den
kommunala standarden vad gäller byggstandard. Vidare byggs och
projekteras utifrån kravet miljöbyggnad silver, vilket är den
standard som beslutats av kommunstyrelsen.
Entreprenören har valt att fortsätta arbeta med samma arkitekt som
kommunen anlitat till och med systemhandlingen. Den kontinuiteten
innebär en stor fördel kvalitetsmässigt.

Ekonomi

Hur den ekonomiska delen av projektet hanteras har beskrivits ovan,
där byggnadens ekonomiska förutsättningar varit en del redan på
tävlingsnivån. Projektledningen har tidigt fokuserat på att skapa en
kultur och ett arbetssätt som präglas av medvetna val ner på
detaljnivå i projektet. Lundafastigheters projektledare är delaktiga
vid entreprenörens ekonomimöten.
Kommunens investeringsprocess innebär att befarade
kostnadsavvikelser uppåt ska hanteras politiskt och medvetna val
kunna göras. Rutinerna för avvikelsehantering på politisk nivå vad
gäller tid/pengar är väl kända och fungerar.

Erfarenhetsåterföring från spårvägsprojektet
Som ovan framgår föregicks valet av avtalsform av ett omfattande
arbete. Spårvägsprojektet bidrog med kunskap, men erfarenhetsoch kunskapsinhämtning gjordes också från ett brett spektrum av
andra aktörer. I samband med att avtalet togs fram omarbetades det
i de delar där utmaningar och tolkningsdiskussioner uppstått i
spårvägsprojektet.
En handfast erfarenhet från spårvägsprojektet som redan initialt fick
praktiska följder i Hedda Andersson-projektet var vikten av tidiga
kontakter med externa aktörer.
Precis som i spårvägsprojektet har Lundafastigheter sett
lämpligheten i att ha dubbla projektledare i den här typen av stora
projekt. Det säkerställer kontinuitet, kvalitet, möjliggör
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arbetsfördelning för större effektivitet och minskar riskerna vid
oväntad bortavaro.
En extern granskning har genomförts av spårvägsprojektet sedan det
konstaterats att slutkostnaden blivit högre än budgeten.
Granskningen har gett vid handen att ett antal av de risker som
identifierats inför projektet inträffat och fått maximalt genomslag.
Granskningen har också visat att de avtalsmässiga formerna för
entreprenaden varit ändamålsenliga. Avstämning har gjorts med
spårvägsprojektet efter granskningen. Avstämningen har emellertid
inte föranlett några åtgärder i nuläget, utöver överväganden kring
frågan om att anlita ytterligare kalkylresurs.

Beslut om projektet ska drivas vidare
Projektet
Partneringavtalet är konstruerat på sådant sätt att en beställning av
Fas 2 (produktion av byggnad) förutsätter att parterna först enas om
riktkostnaden. Detta görs på bygghandlingar, för att underlaget ska
vara så exakt som möjligt. Därmed minskas risken för
budgetöverskridanden. För närvarande finns beslut om ekonomiska
medel (48 mnkr) för del av Fas 1. Cirka 30 mnkr av dessa medel har
förbrukats. För att kunna slutföra Fas 1 (inklusive skyddsrum) fram
till bygghandling samt kontraktshandlingar för Fas 2 behöver
22 mnkr tillskjutas de 48 mnkr. Slutkostnaden för Fas 1 (inkluderat
byggherrekostnader och arkitekttävling) bedöms uppgå till 70 mnkr
(vilket ingår i totalsumman 720 mnkr).
För det fall att kommunen väljer att beställa produktion av Hedda
Anderssongymnasiet föreslår förvaltningen följande.
Kommunfullmäktige beslutar om beställning av Hedda
Anderssongymnasiet men villkorar beställningen av att parterna
enas om en riktkostnad som möjliggör en total projektbudget om
720 mnkr (inkluderat kostnaden för Fas 1). Därefter överlåts åt
servicenämnden att genomföra projektet. En sådan beslutsprocess
möjliggör att möta tiderna avseende beställning av prefabelementen,
som i sin tur är förutsättningen för att klara behovsdatum HT 2023.
Skulle kommunfullmäktige välja att avvakta att parterna enas om
riktkostnaden innan man tar ställning till om entreprenaden ska
beställas, ändras tidplanen och förutsättningarna för projektet på ett
sådant sätt att både tider och prisbild blir en helt annan.
Förvaltningen föreslår även att beslut tas om att projektets budget
uppräknas med ett årligt påslag om 2 % för ej upparbetade medel.
Skälet till att indexering bedöms nödvändig är att det handlar om ett
projekt som kommer att pågå under fyra års tid. Även om
ersättningsmodellen ger entreprenören ekonomiska incitament att
hålla nere produktionstiden, ska kommunen hantera
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kostnadsökningarna vad avser material. Om inte indexering sker blir
följden budgetöverskridande som enbart är hänförligt till index.

Evakueringar
Utgångspunkten är att beslut om evakueringslokaler endast ska
behöva fattas på politisk nivå, när de ekonomiska förutsättningarna
kräver det. I förevarande ärende kan det dock, oavsett beloppsnivåer
finnas skäl att göra ett politiskt ställningstagande i frågan.
Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beställer
evakueringslokalerna avseende den tidigare tingsrätten samt
paviljongetableringarna på Lerbäckskolan. Vad gäller avvikelse i det
beställda projektet avseende Parkskolan kommer förvaltningen att
återkomma med ett ärende, men det bör avvakta tills
förutsättningarna avseende Hedda Anderssongymnasiet klargjorts.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen såsom sin egen skrivelse översända
serviceförvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse 201908-06 samt

att

föreslå kommunstyrelsen att beställa evakueringslokaler i
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2019-08-06 samt

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna att servicenämndens
resultat försämras med belopp 45 mnkr motsvarande
tillkommande kostnader för rivning och sanering i enlighet
med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01. Dessa
kostnader följs upp kontinuerligt av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Serviceförvaltningen
Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Akten

Ulf Neuhaus
Fastighetschef
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Hedda Anderssongymnasiet
Kompletterande synpunkter avseende Partneringavtal m.m.
0. Bakgrund
I PM av den 18 juni 2019 lämnade undertecknad synpunkter på såväl ingånget Partneringavtal
med Skanska Sverige AB som på Serviceförvaltningens förslag till beslut av den 2 maj 2019.
Efter detta gav Kommunkontoret genom Henrik Weimarsson undertecknad i uppdrag att i
kontakt med projektledningen för Hedda Anderssongymnasiet ta del av de handlingar som
faktiskt tagits fram i ärendet och att därefter besvara ett antal frågeställningar:
- se om i PM efterlyst material föreligger
- bedöma risker förknippade med framtagen kostnadskalkyl
- bedöma risker i Partneringavtalet
Efter möten med bland andra fastighetschef Ulf Neuhaus och projektchef Pernilla Nevsten
samt efter genomgång av ett omfattande, tillhandahållet material bestående bland annat av
systemhandlingar och produktionskostnadskalkyler, ges nedan en belysning av de tre
frågeställningarna.
1. Efterlyst material
Systemhandling 2019-03-21 är en omfattande, gedigen och långt driven handling som ger en
mycket god bild av projektets omfattning och utformning såväl arkitektoniskt som
konstruktivt och installationstekniskt. Baserat på denna systemhandling finns detaljerade
kalkyler utarbetade och dessa är av hög klass och kan närmast liknas vid en traditionell
anbudskalkyl för totalentreprenad.
En genomgång av projektets program i form av tävlingsunderlag för genomförd
arkitekttävling, inkl. utvärdering av densamma, samt av olika scenarios vad gäller tider för
genomförande i en eller flera etapper, ger ytterligare stöd för uppfattningen att efterlyst
material finns samt att projektledningen har visat att projektet bör kunna genomföras med
möjlighet att uppfylla uppsatta mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Vad gäller tid noteras
dock två faktorer, som utanför projektets kontroll, kan påverka möjligheten att uppfylla
tidsmålet inflyttning inför HT 2023, nämligen detaljplaneprocessen och evakuering av
befintlig skola. Detaljplanen är antagen av KF men överklagad till Mark och Miljödomstolen
med för dagen oklar plan för fortsatt handläggning. Evakuering av befintlig skola kräver
beslut för att rivning ska kunna vara genomförd till planerad byggstart augusti 2020.
2. Risker förknippade med kostnadskalkyl
Som nämnts ovan är föreliggande kalkyler av hög kvalitet och är baserade på en
systemhandling. Sådana kalkyler är alltid behäftade med risker; det kan handla om risk för
prisökningar på ingående material, om risk för svällning då bygghandlingar färdigställs och
om oförutsedda kostnadsdrivande faktorer t.ex. kring tomtens läge och förutsättningar.
Ett påslag för bedömd kostnadsutveckling (index) under de drygt fyra år som ligger mellan
kalkyldatum och färdigställande bör göras liksom ett riskpåslag för svällning/oförutsedda
händelser. Vad gäller index har projektledningen begärt ett årligt påslag om 2 % för ännu inte
inköpta/inbyggda delar och vad gäller risken ett påslag om 20 mkr. Det förra verkar rimligt
och bör senare följas upp särskilt medan riskpåslaget, som likaså särskilt bör följas upp, kan
verka något lågt i detta skede – 5-7 % nu och halvering baserat på senare kalkyl skulle kännas
mera tryggt. Det ska här noteras att projektledningen och Skanska uppgivit att ett seriöst
arbete pågår för att hitta ytterligare besparingar och därmed skapa ett större utrymme för
riskpåslaget.
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3. Risker förknippade med Partneringavtalet
Enligt Partneringavtalet pågår nu arbetet i fas 1 och det kan avslutas så snart färdiga
bygghandlingar och en därpå förnyad kostnadskalkyl föreligger. Detta arbete beräknas vara
klart under november månad 2019 varefter en kontraktssumma (Riktpris) kan förhandlas fram
av parterna. Arbetet i fas 1 bedrivs på ett väl fungerande sätt och med en tydlig och stark
ambition från båda parter att kunna möta projektets övergripande målsättningar. Detta arbete
bör få tillgång till de medel som behövs för arbetet ska kunna avslutas enligt plan.
I samband med att fas 1 avslutas bör en ingående kontraktshandling upprättas inför eventuellt
avrop av fas 2. Denna bör, förutom kontraktssumman (Riktpris, Riktkostnad och Fast arvode),
ange de handlingar som definierar entreprenadens detaljerade omfattning, tidplan för
genomförande, uppdaterad riksinventering samt förtydligande av ett antal punkter i tecknat
Partneringavtal (särskilt diskuterade med Projektledningen). Med en sådan handling har risker
kunnat identifieras och så långt möjligt minimeras. Det ska i sammanhanget noteras att
tidigare omtalad prefabricerad betongstomme inte bör beställas särskilt före avrop av fas 2,
något som är synnerligen viktigt inte minst ur ett riskminimeringsperspektiv.
Förutsatt ovanstående bedöms projektet kunna genomföras med uppfyllande av
överenskomna mål (reservation för tid, se ovan) i en fortsatt kontrollerad process med
identifierade och hanterbara risker.
4. Sammanfattande omdöme
Projektledningen för Hedda Anderssongymnasiet har hittills drivit projektet med ordning och
reda och har så här långt kunnat visa att det finns möjlighet att genomföra projektet med
övergripande mål uppfyllda; dock förutsatt att en detaljplan har vunnit laga kraft och
möjliggjort ett bygglov inför byggstart augusti 2020.
Pågående arbete i den så kallade fas 1 bör slutföras enligt gällande plan och förutsatt att
övergripande mål då fortsatt bedöms kunna uppfyllas, bör fas 2 avropas senast
den 30 november 2019. Denna tidpunkt är viktig för att möjliggöra en beställning av
prefabricerad betongstomme inom ramen för då avropade fas 2 och för att säkra en leverans
som möter den överordnade produktionstidplanens krav.
Med nuvarande Projektledning, med en tydlig Projektplan och en tydlig Projektstyrelse (eller
annat beslutande övergripande organ inför vilken Projektledningen kontinuerligt
avrapporterar och söker stöd), har Lunds Kommun då stora möjligheter att förverkliga sin
projektvision för Hedda Anderssongymnasiet på ett kostnadseffektivt sätt.
Lund den 31 juli 2019.
Sven Landelius
Sven Landelius Consulting AB
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ETAPPINDELNING - ETABLERING 2020
Helt utan ny detaljplan och med endast ett tillfälligt bygglov för skoländamål löser vi behovet hösten 2020 och
även en skola upp till 16 000 kvm BRA.
Etablering from hösten 2020 på den slutliga platsen där
hela Hedda Andersson gymnasiet ska ligga i framtiden
Vi kan påbörja en gemensam projektering så snart hyresavtal är tecknat och tillsammans formar vi både processen och produkten i tät samverkan.
Möjlighet till att lägga delar av de totalt önskade antal
kvm ( 22-23 000 kvm BRA) som option.

2
LOKALER FÖR ADMINISTRATION
ALT. 1 - BETA 6 / 785 m2

Möjlighet att samordna storkökslokaler samt samlingssalar i det initiala skedet.
Om Lunds kommun i den slutliga lösningen önskar samutnyttja de funktioner som inte används dagligen så är
det något vi kan erbjuda.
Parallellt driver vi detaljplan för den fullt utbyggda skolan
om 22-23 000 BRA inom ramarna för den tidplan som
Lunds kommun presenterat.
Etablering av skolan i den redan etablerade innovations
miljö som området Ideon erbjuder, riktar sig till den profil
som gymnasieskolan har. Eleverna får en naturlig koppling till näringslivet och Universitet.
Ideon är en miljö som främjar entreprenörskap och innovation, eleverna på Hedda Andersson gymnasiet kommer att få en unik miljö att vistas i.

1
LOKALER FÖR SKOLA
c:a 4000m2

Kommunikationsläget till Ideon är utmärkt både utifrån
pendling och närboende med dels den nya hållplatsen
Ideontorget (spårvagn), bussar, cykelstråk samt bil i och
med den nya avfarten från E 22 som hamnar i stort sett
intill den nya skolan.
Genom att lägga idrottshallen vid Ideontorget så samutnyttjas den, vilket också gör att Lunds Kommuns totala
hyreskostnad kan balanseras och hållas nere.
Stadsbyggnadsfokuset på Ideon är mycket starkt, dels
spåren samt stationen tillsammans med de nya detaljplaner som generellt pågår. Hela Ideon:s varumärke och
inriktning kommer att stötta och lyfta den entreprenörsinriktning som skolan har

3
LOKALER FÖR RESTAURANG

ETAPPINDELNING - TILLFÄLLIGA LOKALER
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ETAPPINDELNING - TILLFÄLLIGA LOKALER
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ETAPPINDELNING - LOKALER FÖR SKOLA
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WC + FÖRRÅD
KAPPRUMSFUNKTIONER
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ETAPPINDELNING - LOKALER FÖR ADMINISTRATION ALT 1

LOKALER FÖR ADMINISTRATION
c:a 785 m2

2

ETAPPINDELNING - LOKALER FÖR RESTAURANG

3

LOKALER FÖR RESTAURANG

DENNA RITNING BYGGER PÅ ÄLDRE RITNINGAR OCH
FÅR INTE BETRAKTAS SOM UPPMÄTNINGSRITNING.
UPPMÄTNING HAR EJ UTFÖRTS
PROGRAM/VERSION:
AUTOCAD ARCHITECTURE 2010
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SKALA 1:200
0 1 2
METER

5

10

15

20

PLAN 1
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DENNA RITNING BYGGER PÅ ÄLDRE RITNINGAR OCH
FÅR INTE BETRAKTAS SOM UPPMÄTNINGSRITNING.
UPPMÄTNING HAR EJ UTFÖRTS
PROGRAM/VERSION:
AUTOCAD ARCHITECTURE 2010
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ETAPPINDELNING - TIDPLAN

2019
BEFINTLIGA BETA 1-3

2020
ETABLERING BETA 1 + MODULER
RIVNING + OMBYGGNAD

2021/22
INFLYTT C:A 16000 m2
AVETABLERING BETA 1 + MODULER

2023/24
SKOLBYGGNAD KLAR
PÅBÖRJANDE MARKARBETEN
2024
KOMPLETT MED UTEMILJÖ

INSPIRATION

INSPIRATION

LUFTVY

LUFTVY - MED IDROTTSHALL

VY FRÅN RÖDA STRÅKET

EKOSYSTEMTJÄNSTER

ÅTERANVÄNDNING AV STOMME
LUNDS STÖRSTA SOLCELLSANLÄGGNING?
BIOTOPER,
STADSODLING
BI-ODLING
INSEKTSHOTELL
FÖRDRÖJNING & UPPSAMLING AV
DAGVATTEN FÖR BEVATTNING
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E

N

SAMHÄLLE
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SCHEE

TEKNIK

AULA

NATUR

S VÄG

MER
OLE RÖ

Situation
Skolan ska ha inbjudande och varierande friytor i adekvat storlek.
Storlek är påverkbar mht var idrott placeras.
Byggnadens struktur skapar rum som kan ges
olika karaktär.

SPORTHUB

Gymnasieskolans friytor och stråk ska kunna
användas av allmänheten.
Sömlösa övergångar mellan hus och landskap. Rikligt med angöringspunkter och platser
som går att programmera.
Stationsnära
200 meter till spårvagn Ideontorget
Byggnad
Byggnader, stråk och platser ska i sin utformning bjuda in till möten.
Disponering av bottenvåning, stark koppling till
“Röda Stråket” & Ideontorget.

EKONOMI

LEVÄG

EN

SAMHÄLLE

HUVUDENTRÉ

SCHEE

TEKNIK

AULA

NATUR

ÄG
MERS V

OLE RÖ

Kunskap, öppenhet och transparens.
Absolut!
Ekologiskt hållbart tänk.
Miljöbyggnad Guld är Wihlborgs-standard.
Utnyttja takytor för ekosystemtjänster.
Publika funktioner samlade mot huvudstråket
Flexibel bottenvåning!
Varumärkesbyggande!
Goda synergier i området - I D E O N
Skolan ska ha minst en profilbyggnad.
Möjligheter för en god gestaltning av hela
byggnaden med en eller flera profilbyggnader.

Sammanfattning
SPORTHUB

1. Befintliga BETA

1

2. Rivning för flexibelititet i disponering.
3. Addition 1-4 plan
4. Fullt utbyggd skola 2025
5. Skolan i sin kontext.
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EKONOMI
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NATUR
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4

5

1200 m

BTA TOTAL
=c:a 26000 m2 *
BTA/elev (2160 st)
=c:a 12,0 m2/elev*

2

PLAN 1
BTA = 7 675 m2 + 1 200 m2 = 8 875m2

PLAN 2
BTA = 6 100 m2

PLAN 3
BTA = 6 100 m2

PLAN 4
BTA = 6 100 m2

BTA
TOTALT: 25 975m2 + 1 200 m2 = 27 175 m2

Plan 1
PLAN 1
2
BTA:
7675
m2m(+1200
m + 1 200
= 8 875m m )
BTA = 7 675
2

2

Plan 2
BTA: 6100 m2

PLAN 2
BTA = 6 100 m2

2

Plan 3
BTA: 6100 m2

PLAN 3
BTA = 6 100 m2

* exkl. idrott

Plan 4
BTA: 6100 m2

PLAN 4
BTA = 6 100 m2

BTA
TOTALT: 25 975m2 + 1 200 m2 = 27 175 m2

BRA TOTAL
= c:a 23000 m2 *

1130 m2

BRA/elev (2160 st)
c:a 10,6 m2/elev*
* exkl. idrott
Plan
PLAN 11
BRA = 7 360 m + 1 130 m = 8 490 m
BRA: 7360 m2 (+1130 m2)
2

2

2

Plan
PLAN 2 2
BRA = 5 410 m
BRA: 5410 m2
2

Plan
PLAN 3 3
BRA = 5 160 m
BRA: 5160 m2
2

Plan
PLAN 4 4
BRA = 5 075 m
BRA: 5075 m2
2

BRA
TOTALT: 23 005m2 + 1 130 m2 = 24 135 m2

PLAN 1
BRA = 7 360 m2 + 1 130 m2 = 8 490 m2
BRA
TOTALT: 23 005m2 + 1 130 m2 = 24 135 m2

PLAN 2
BRA = 5 410 m2

PLAN 3
BRA = 5 160 m2

PLAN 4
BRA = 5 075 m2

Wihlborgs Fastigheter Ideon
Hyresförslag/Etablering Hedda Andersson Gymnasiet

Etablering gymnasieskola Ideon


Helt utan ny detaljplan o med endast ett tillfälligt bygglov för skoländamål löser vi behovet hösten 2020 och även en skola upp till 16 000 kvm BRA.



Etablering from hösten 2020 på den slutliga platsen där hela Hedda Andersson gymnasiet ska ligga i framtiden



Vi kan påbörja en gemensam projektering så snart hyresavtal är tecknat och tillsammans formar vi både processen och produkten i tät samverkan.



Möjlighet till att lägga delar av de totalt önskade antal kvm ( 22-23 000 kvm BRA) som option.



Möjlighet att samordna storkökslokaler samt samlingssalar i det initiala skedet.



Om Lunds kommun i den slutliga lösningen önskar samutnyttja de funktioner som inte används dagligen så är det något vi kan erbjuda.



Parallellt driver vi detaljplan för den fullt utbyggda skolan om 22-23 000 BRA inom ramarna för den tidplan som Lunds kommun presenterat.



Etablering av skolan i den redan etablerade innovationsmiljön som området Ideon erbjuder vilket riktar sig till den profil som gymnasieskolan har. Eleverna får en naturlig
koppling till näringslivet, innovationsmiljöer och universitet.



Ideon är en miljö som främjar entreprenörskap och innovation, eleverna på Hedda Andersson gymnasiet kommer att få en unik miljö att vistas i.



Kommunikationsläget till Ideon är utmärkt både utifrån pendling och närboende med dels den nya hållplatsen Ideontorget (spårvagn), bussar, cykelstråk samt bil i och med den
nya avfarten från E 22 som hamnar i stort sett intill den nya skolan.



Genom att lägga idrottshallen vid Ideontorget så samutnyttjas den, vilket gör att Lunds Kommun totala hyreskostnad kan balanseras och hållas nere.



Stadsbyggnadsfokuset på Ideon är mycket starkt, dels spåren samt stationen tillsammans med de nya detaljplaner som generellt pågår. Hela varumärket Ideon med dess
inriktning kommer att stötta och lyfta den entreprenörsinriktning som skolan har.

2

Hantering Lagen om offentlig upphandling
 Wihlborgs har flerårig vana av att hantera LOU-upphandlingar i samband med hyresavtal med hyresgäster som omfattas av LOU.
 Wihlborgs har tillämpat flera olika modeller med t ex Region Skåne, Tullverket och Domstolsverket där vi övertagit ansvaret med en
LOU-upphandlad entreprenör, eller i flera fall med Malmö stad, Skatteverket och Försäkringskassan där vi använt hyresundantaget i
en befintlig byggnad.
 I detta fall med en skola på Ideon kan flera olika modeller vara tillämpliga för att komma igång snabbt. Finns en LOU-upphandlad
entreprenör kan vi överta en sådan.
 Ett annat alternativ kan vara att vi genomför stora delar av ombyggnaden utan upphandling, delar som kan kännetecknas som
generella, under tiden kan en LOU-upphandling genomföras för de delar som e v måste anses vara direkta anpassningar utifrån just
den här specifika skolverksamheten.
 Wihlborgs har bra erfarenheter från Malmö universitets hantering av Polisutbildningen i Malmö t ex. Ett samarbete mellan er
upphandlingsenhet och våra projektledare/jurister är det bästa sättet att nå ett bra resultat, men genom att vi genomfört ett flertal
liknande modeller i närtid (Tingsrätten i Helsingborg pågår fortfarande) så är vi övertygade om att vi hittar en bra lösning
tillsammans.

3

Hyresoffert
 Avtalstid – 20 årigt hyresavtal.
 Hyra – 2 350 kr/kvm BRA exklusive mediakostnader(ca 50 kr/kvm BRA) såsom värme, el, ventilation. Önskas kyla i lokalerna så diskuterar vi det

separat. För nybyggda lokaler har vi en hel del referenser som vi kan visa på vad gäller de låga energitalen vilket gör att verksamheten kan hålla nere
sina mediakostnader. Hyresgästen tecknar eget el-abonnemang.

 Wihlborgs står för den totala investeringen för ett fullt utbyggt Hedda Andersson Gymnasium (C a 22-23 000 kvm BRA i enlighet med angivet program),
investeringen är omfattande men den hanteras av Wihlborgs.

 Hyresgästen svarar i enlighet med branschstandard för det inre underhållet och hyresvärden för det yttre underhållet av byggnaden. Wihlborgs

tillämpar en närvarande och professionell förvaltningsverksamhet där vi sköter all verksamhet i egen regi och med egen personal. Till det sitter hela
vår förvaltningsorganisation i grannhuset inom Beta kvarteren där skoletableringen är planerad. Detta skapar förutsättningar för en hög servicegrad
och en mycket närvarande förvaltning av huset tillsammans med verksamheten.

 Tillsammans med Lunds Kommun har Wihlborgs ambitionen att skapa en gymnasieskola och byggnad som ligger i täten vad gäller hållbarhet och
miljöfrågor. Mer detaljerade tankar kring det finns i inplaceringsförslaget.

 Hyresavtalets detaljerade bestämmelser hanteras i ett sedvanligt hyresavtal tillsammans med en gränsdragningslista för dels uppförandeskedet och
dels hela förvaltningsskedet. Hyresavtal är överlämnat till Lunds kommun.

4

Axis
Qlik

Science Village
Scandinavia

Ericsson
Asea
Perstorp

MAX IV

Sony
Huawei
Qualcomm

Ideon
Science Park

Microsoft
Philips
Schneider Electric
Bosch
Volvo Cars
Continental
TÜV Rheinland
…

5

Lund University

University
Hospital

ESS

Ideon Science Park
35 år med innovationer
400 företag
50+ startups
9 000 anställda
9 klusterorganisationer
Totalt kontor: 300 000 m2
Wihlborgs: 134 000 m2

6

6

Ideon succeshistorier

7

7

Bilindustri, R&D center på Ideon

2016:
600 m2
2017: 1,400 m2
2018: 2,000 m2
2019: Hyr ett helt hus 8 000 m2

8

2015:
500 m2
2016: 1,000 m2
2017: 2,000 m2
2019: Planerar att växa.

2016: 800 m2
2018: 800 m2

9

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26

§ 183
Sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdestider enligt
upprättat förslag med viss ändring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019, § 209.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 augusti 2019, § 218.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Anföranden
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S) och Mats Helmfrid
(M) yttrar sig.

Yrkanden
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag med ändringen att flytta
sammanträdet den 22 oktober 2020 i kommunfullmäktige till den 29
oktober 2020.
Mats Helmfrid (M), Anders Almgren (S) och Christoffer Brinkåker
(SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt
demokratiberedningen att ta fram principer för sammanträdesdagar
och återkomma till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt demokratiberedningen
att ta fram principer för sammanträdesdagar och återkomma till
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer härefter proposition på återstående yrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med hans eget
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-26
Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande.
Nej för bifall till Christoffer Brinkåkers (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
VOTERINGSLISTA
Med 59 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
således i enlighet med Mats Helmfrids (M) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdestider för kommunfullmäktige
2020
30 januari 2020 17.00
27 februari 2020 17.00
26 mars 2020 17.00
23 april 2020 17.00
28 maj 2020 17.00
16-17 juni 2020 08.30
27 augusti 2020 17.00
24 september 2020 17.00
29 oktober 2020 17.00
26 november 2020 17.00
17 december 2020 17.00
att uppdra åt demokratiberedningen att ta fram principer för
sammanträdesdagar och återkomma till kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen
Demokratiberedningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

3 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Polhemskolans aula, 2019-09-26 klockan 17.00–22.25

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), Ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Peter Fransson (S)
Stig Svensson (S), §§ 184-199, kl. 18.05-22.25
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Karl Branzén (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L), §§ 187-199, kl. 19.45-22.25
Gunnar Brådvik (L), §§ 177-185, kl. 17.00-18.25
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Ulf Nymark (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

4 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Lars Wirtén (MP), §§ 187-199, kl. 18.35-22.25
Ewa Björnberg (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Johan Nilsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI), §§ 177-186, kl. 17.00-21.50
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sebastian Persson (S), Tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 177-183
och för Fanny Johansson (S) §§ 187-199
Lina Olsson (S), Tjänstgör för Rita Borg (S)
Carl von Friesendorff (M), Tjänstgör för Göran Wallén (M)
Axel Nordberg (L), Tjänstgör för Cecilia Barnes (L) §§ 177-186
Daniel Kronmann (L), Tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 186199, kl. 18.20-22.25
Josefine Temrell (L), Tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ann Tångmark (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark (FNL) §§
177-186, kl. 17.00- 21.50
Marianne Rehnstedt (FNL), Tjänstgör för Maria Nermark §§ 187199
Peter Bergwall (MP), Tjänstgör för Yanira Difonis (MP)
Tobias Ekholm (MP), Tjänstgör för Lars Wirtén (MP) §§ 177-186
Pontus Kjellström (V), Tjänstgör för Angelica Svensson (V)
Lars A Ohlsson (V), Tjänstgör för Helena Falk (V)
Annika Nilsson (FI), Tjänstgör för Dmitri Ivanov §§ 187-199

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Klara Twete (S)
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Margita Malmros (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

Christoffer Stenström (M)
Daniel Nilsson (M)
Adrian Kasperczyk (L)
Urban Nilsson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Pia Askman (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare

Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 177–199

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, fredagen den 4 oktober kl.
09:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lars V Andersson (C)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-26

KS 2019/0444

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Paragrafer

§ 177–199

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-28

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

§ 209
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
KSAU beslut 2019-08-26 § 218
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott för omarbetning så att
sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige inte sammanfaller med SKL:s sammanträden.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande om
återremiss och bifall till arbetsutskottets beslut med ändringen att
flytta sammanträdet den 22 oktober 2020 i kommunfullmäktige till
den 29 oktober 2020.
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar
att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider
och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
yrkande om återremiss mot sitt eget yrkande om avslag på
detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till återremiss.
Nej för avslag på återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Ja
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Christoffer Brinkåker (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Ärendet ska alltså avgöras idag.
Därefter ställer ordförande sitt eget yrkande mot Christoffer
Brinkåkers (SD) och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag med ändringen att
flytta sammanträdet den 22 oktober 2020 i
kommunfullmäktige till den 29 oktober 2020.

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Reservationer
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilaga §
209/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-04

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna: Vi anser att det ska
vara möjligt för ledamöter av Lunds kommunfullmäktige att även
kunna fullfölja ev uppdrag i regionfullmäktige och SKL.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-04 klockan 14.00–16.50

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 199 - 212
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 208 - 219
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 213 - 219
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 207
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Fanny Johansson (S) med Birger Swahn (M) som ersättare

Paragrafer

§ 199–219

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid för justering

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 september 2019,
kl 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 199 – 212

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 213 - 219

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 199–219

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-26

§ 218
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Dnr KS 2019/0580

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-26

KS 2019/0412

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-08-26 klockan 13.00–13.31

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 207 p g a jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
ordförande § 207
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör § 207 för Philip Sandberg (L)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)

Ersättare

Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Britt Steiner, planeringschef
Johanna Davander, kommunikationschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare
Sebastian Persson, politisk sekreterare
Sebastian Petersen, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Hans Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 203–220

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 27 augusti 2019 kl. 13.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-26

KS 2019/0412

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Paragrafer

§ 203–220

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-09-19

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2020-08-12

1 (2)
Diarienummer

KS 2019/0580

Eva Kristiansson

Kommunstyrelsen

046 - 359 59 27
eva.kristiansson@lund.se

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt
förslag i denna tjänsteskrivelse och föreslå kommunfullmäktige
fastställa sammanträdestider enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2020.

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Postadress

Kommunstyrelsen
(onsdagar, om inget annat Tid
anges)

Kommunfullmäktige
(torsdagar, om inget Tid
annat anges)

9 januari 2020 (torsdag)

14.00

30 januari 2020

17.00

5 februari 2020

14.00

27 februari 2020

17.00

4 mars 2020

14.00

26 mars 2020

17.00

1 april 2020

14.00

23 april 2020

17.00

6 maj 2020

14.00

28 maj 2020

17.00

19 maj 2020 (tisdag,
budget)

13.00

16-17 juni 2020
(tisdag, onsdag,
budget)

08.30

10 juni 2020

14.00

12 augusti 2020

14.00

27 augusti 2020

17.00

2 september 2020

14.00

24 september 2020

17.00

7 oktober 2020

14.00

22 oktober 2020

17.00

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-08-12

2 (2)
Diarienummer

KS 2019/0580
4 november 2020

14.00

26 november 2020

17.00

2 december 2020

14.00

17 december 2020

17.00

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag,
de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 i
enlighet med kommunkontorets förslag.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef/chefsjurist

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Akten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-07

§ 265
Beställlning av tillfälliga lokaler för Hedda
Andersson-gymnasiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att verkställa byggnation av gymnasieskolan Hedda Andersson för
750 miljoner kronor, i 2019 års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut. Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra åt
kommunstyrelsen att beställa byggnation när riktkostnaden är
fastställd.
Som en konsekvens av beslutet behöver det tas fram en tillfällig
lokaliseringslösning för Hedda Anderssongymnasiet. Det är en
förutsättning för att byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet
ska vara klar till läsåret 2023 att byggnationen genomförs som en
etapp och att evakuering av lokalerna (förutom matsalsdelen) sker. I
dessa delar behövs beslut för att projektet ska kunna fortsätta och
genomföras i tid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås beställa tillfälliga för
Hedda Anderssongymnasiet i gamla Tingsrätten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar på att återremittera ärendet med uppdrag åt
kommunkontoret att undersöka om förhyrningen av tillfälliga
lokaler står i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling
(LOU). I det fall yrkandet om återremiss avslås yrkar Börje att
uppdra åt kommunkontoret att föreslå en tillfällig lösning för Hedda
Andersson-gymnasiet som sträcker sig till hösten 2025.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar med instämmande av Anders Almgren
(S) och Karin Svensson Smith (MP) avslag på yrkandet om
återremiss och bifall till kommunkontorets förslag till yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot
avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Ljunghills (M)
m.fl. yrkande mot Börje Heds (FNL) yrkande och finner att KSau
beslutar i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

beställa tillfälliga lokaler i gamla Tingsrätten för Hedda
Anderssongymnasiet,

att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden, kommunkontorets ekonomiavdelning.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-07

KS 2019/0731

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhuset, Knutssalen, 2019-10-07 klockan 13.00

Ledamöter

Philip Sandberg (L), Ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), § 165-167
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Christoffer Nilsson, Kommundirektör
Christoffer Stenström, Politisk sekreterare
Elfva Barrio, Politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare
Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare
Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Johanna Davander, Kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, Kommunikatör
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Jytte Lindborg, Skoldirektör
Pål Svensson, Servicedirektör
Stefan Norrestam, Utbildningsdirektör
Marie Blomqvist, Servicestrateg

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 265–270

Plats och tid för justering

Rådhuset den 7 oktober kl 16:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-07

KS 2019/0731

Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Paragrafer

§ 265–270

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategisk utvecklingsavdelning

2019-10-03
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Diarienummer

KS 2019/0415

Britt Steiner

Kommunstyrelsens arbetsutskott

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Beställning av tillfälliga lokaler för Hedda
Anderssongymnasiet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att verkställa byggnation av gymnasieskolan Hedda Andersson för
750 miljoner kronor, i 2019 års kostnadsnivå, enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut. Kommunfullmäktige beslutade även att uppdra åt
kommunstyrelsen att beställa byggnation när riktkostnaden är
fastställd.
Som en konsekvens av beslutet behöver det tas fram en tillfällig
lokaliseringslösning för Hedda Anderssongymnasiet. Det är en
förutsättning för att byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet
ska vara klar till läsåret 2023 att byggnationen genomförs som en
etapp och att evakuering av lokalerna (förutom matsalsdelen) sker. I
dessa delar behövs beslut för att projektet ska kunna fortsätta och
genomföras i tid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås beställa tillfälliga för
Hedda Anderssongymnasiet i gamla Tingsrätten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2019

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En god skolmiljö är en viktig förutsättning för
att barn ska uppnå målen för skolan.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2109 att delegera till
KS AU att beställa evakueringslokaler för Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. Detta ärende handlar om beställning av
tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-03
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Hedda Anderssongymnasiet
Hedda Anderssongymnasiet föreslås lokaliseras i gamla Tingsrätten
under läsåren 2020-2023. Förhyrningen omfattar cirka 2 800 kvm.
Skolmat äts på Svaneskolan, där matsalen är kvar under byggtiden.
Förhyrningen föreslås gälla från 1 april 2020 till och med 31 augusti
2022 med möjlighet till ett års förlängning och 9 månaders
uppsägningstid. Hyresgästen betalar förutom hyra, driftskostnader
som el, vatten och värme samt fastighetsskatt. Dessa kostnader ingår
i utbildningsnämndens hyreskostnad.
Under de tre år verksamheten finns i dessa lokaler kan den skalas
upp från cirka 360 till 810 elever.
Befintliga lokaler i gamla Tingsrätten behöver kompletteras med
moduler från hösten 2021. Modulerna kommer att handlas upp via
befintligt ramavtal.
Detaljplanen för fastigheten medger kontor. Det innebär att
lokaliseringen kräver tillfälligt bygglov för skola. Ansökan om
tillfälligt bygglov är inlämnad.

Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnaden för utbildningsnämnden blir 11,5 mnkr/ år för
Hedda Anderssongymnasiets lokalisering till Tingsrätten (hyra
tingsrätt + paviljonger+ anpassningar och etablering).
Medel för evakueringslokaler har reserverats i EVP 2020 – 2023.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att

beställa tillfälliga lokaler i gamla Tingsrätten för Hedda
Anderssongymnasiet,

att

ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden, kommunkontorets ekonomiavdelning.
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2019-09-04

§ 212
Ställningstagande kring lokalisering av
Hedda Anderssongymnasiet
Dnr KS 2019/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny gymnasieskola ska uppföras
på Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Lunds nya
gymnasieskola ska med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur vara ett signum för kunskapsstaden Lund. Den ska vara en
centralt placerad profilbyggnad som pulserar av kunskap, öppenhet
och transparens.
En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
kommunfullmäktige för lokalisering på Pastor Svane 1, Svaneskolans
tomt.
Kommunkontoret har haft i uppdrag att ta fram fyra olika alternativa
lösningar som prövats mot nuvarande inriktning för Hedda
Andersson-gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni
att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 i
enlighet med alternativ 1, samt att fördjupa kostnadsberäkningar för
samtliga alternativ.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande.

Beslutsunderlag
KSAU beslut 2019-08-26 § 220
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2019
Utredning av alternativa lösningar för Hedda Andersson-gymnasiet
den 16 augusti 2019
En ny gymnasieskola i Lund- projektvision
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2019
Utlåtande 20190731
Beta 1-3 Gymnasium
Hyresoffert samt presentation Ideon Hedda Anderssongymnasiet

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hedvig Åkesson (KD)
yrkar i första hand
att godkänna en inhyrning av lokaler på Ideon för den nya
gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, med en hyra om
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maximalt 2 350 000 kr plus media á 50 kr per kvadratmeter under
20 år.
i andra hand, som tillägg till vinnande förslag,
att uppdra åt kommunkontoret att utreda miljökonsekvenserna av
rivning av Svaneskolan, byggnation av nya gymnasieskolan på
tomten, ny ersättningsskola för Svaneskolan och tillfälliga
förhyrningar med särskilt fokus på utsläppen av växthusgaser
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
förvaltningar utreda de ekonomiska följdkonsekvenserna av
byggnationen såsom en ersättningsskola för Svaneskolan, tillfälliga
förhyrningar, hyra av moduler m m.
Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith
(MP), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Christoffer Brinkåker (SD) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare fattade inriktningsbeslut
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnation när
riktkostnaden är fastställd och vidare
att kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att
beställa evakueringslokaler för Hedda Anderssongymnasiet och
Svaneskolan.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Christoffer Brinkåker (SD) yrkar avslag på Philip Sandberg
(L) med fleras yrkande om inhyrning.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige
att besluta att stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara den som
grundskola, samt att avbryta planerna på att bygga en femte
gymnasieskola.
Ajournering kl. 15.53 - 16.01.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Fanny Johanssons (S) med fleras
yrkande vara bifallet.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras yrkande:
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD)och Helena Falk (V) röstar Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Fanny Johanssons
(S) med fleras yrkande.
Därefter ställer ordförande sitt eget med fleras tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för avslag på Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
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Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar
Ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Christoffer Brinkåker (SD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S)
och Björn Abelson (S) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen avslår alltså Philip Sandbergs (L) med fleras
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa byggnation av
Hedda Anderssongymnasiet enligt tidigare fattade
inriktningsbeslut
att uppdra åt kommunstyrelsen att beställa byggnation när
riktkostnaden är fastställd.

Kommunstyrelsen beslutar
att beslutar att delegera till arbetsutskottet att beställa
evakueringslokaler för Hedda Anderssongymnasiet och
Svaneskolan.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, FörNyaLund, Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilaga §
212/01-2.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Louise Rehn Winsborg (M),
Amanda Thonander (M), Klas Svanberg (M), Philip Sandberg (L),
Hedvig Åkesson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin
(C) får till protokollet anteckna: Vi ser gärna att eventuella framtida
gymnasieskolor i Lunds kommun byggs och drivs av fristående
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aktörer om det är möjligt.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna: Feministiskt
initiativ förespråkar inte något av de två alternativen, men vi anser
att av de två, är att hyra på Ideon sämst.
Helena Falk får till protokollet anteckna: Vänsterpartiet anser att
Lunds kommun inte bör bygga en ny gymnasieskola men vi är
beredda att göra kompromisser för att rädda Svaneskolan.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-04 klockan 14.00–16.50

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 199 - 212
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 208 - 219
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 213 - 219
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 207
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Fanny Johansson (S) med Birger Swahn (M) som ersättare

Paragrafer

§ 199–219

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-04

KS 2019/0397

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 september 2019,
kl 14.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 199 – 212

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 213 - 219

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 199–219

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-04

Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-04, ärende 14
Lokalisering av Hedda Andersson-gymnasiet

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet om att bygga Hedda Andersson-gymnasiet på
Svaneskolans tomt, Pastor Svane 1, till förmån för vårt eget yrkande:
att KS föreslår kommunfullmäktige besluta att stoppa rivningen av Svaneskolan och bevara
den som grundskola, samt att avbryta planerna på att bygga en femte gymnasieskola.
Vänsterpartiet har konsekvent röstat emot planerna på att bygga en ny gymnasieskola och vi
har varit tydliga med att vi vill bevara Svaneskolans verksamhet, i dess nuvarande lokaler. Vi
har i tidigare reservationer samt i en motion inlämnad i oktober 2018, förklarat varför vi
motsätter oss dessa planer.
När vårt eget yrkande föll i voteringen, röstade jag för alternativet att lokalisera Hedda
Andersson-gymnasiet i förhyrda lokaler på Ideonområdet. Detta alternativ skulle innebära en
mer flexibel lösning för gymnasiet i händelse av att söktrycket på våra skolor minskar, samt
att Hedda Anderssons elever snabbare skulle få tillgång till permanenta lokaler. Men framför
allt skulle ett sådant beslut innebära att Svaneskolan räddas från rivning och att dess elever
och personal slipper vara med om den flyttkarusell som kommer dra igång när skolan rivs.
Vi konstaterar att kommunens centralt belägna grundskolor nedprioriteras till förmån för
gymnasieskolan, vilket vi beklagar.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02

§ 229
Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att avsätta 155 Mnkr ur
investeringsbudgeten för renovering och utveckling av Stadshallen
enligt beslutat koncept ”Från finrum till vardagsrum” samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftkalkyl.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att fastställa principiell
utformning och gestaltning i enlighet med det vinnande förslaget i
genomförd arkitekttävling, att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta förhandlingar med intressenter i rollen som operatör, att
återkomma med förslag på driftsform och slutlig bedömning
av driftkostnaderna samt att uppdra åt kommunkontoret att
säkerställa att utformningen och gestaltningen anpassas till
investeringsbudgeten.
Förslag på operatör är framtaget. Den operatör som föreslås har av
utvärderingsgruppen fått högt betyg för den verksamhet som
planeras för att nå målbilden.
Ekonomisk konsekvensanalys av anbudet från operatören har
gjorts.
Kommunstyrelsen föreslås tilldela uppdraget som operatör till
föreslagen anbudsgivare och att ingå tjänstekoncessionsavtal,
nyttjandeavtal och hyresavtal med denna. Vidare föreslås
kommunstyrelsen utse projektstyrelse för att i genomförandet
säkerställa att utformning och riktpris hålls.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2019
Utvärderingsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019, § 160
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till
kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar

Justerare
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att nämnden ska återremittera ärendet till kommunkontoret för att
bättre beskriva de båda driftsformsalternativen och dess för- och
nackdelar, samt tydligare beskriva den tänkta relationen, och
konsekvenserna av den, mellan kommunen, operatören och
restauratören, samt
att ärendet, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30,
skyndsamt bereds av den politiska styrgruppen inför beslut i
kommunstyrelsen.
Karin Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.
Mats Olsson (V) yrkar i andra hand att de fyra första att-satserna
stryks och byts ut mot:
att driva Stadshallen i egen regi.
Ajournering kl. 15.16 - 15.29.
Börje Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på
Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om att återremittera
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först yrkandet om återremiss
mot avslag på detsamma och finner att återremissen avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till återremissen.
Nej för avslag på återremissen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD)
röster Ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),

Justerare
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Hedvig Åkesson (KD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande Börje Heds (FNL) med fleras yrkande om
bifall till kommunkontorets förslag mot Mats Olssons (V) yrkande
och finner Börje Hanssons (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Börje Heds (FNL) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (V) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och
Hedvig Åkesson (KD) röstar Ja.
Mats Olsson (V) röstar Nej:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att
rösta.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster, 1 Nej-röst och 5 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Börje Heds
(FNL) med fleras yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunstyrelsen tilldelar uppdraget som operatör till den
anbudsgivare som utvärderingsgruppen föreslår,
att
kommunstyrelsen, enligt de villkor som anges i
tjänsteskrivelsen, tecknar tjänstekoncessionsavtal för
konceptet med operatören,
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att
servicenämnden tecknar hyresavtal med operatören
samt övriga externa aktörer,
att kultur- och fritidsnämnden ingår nyttjandeavtal med
operatören,
att

en styrgrupp för Stadshallens ombyggnad bildas,

att

kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp,

att uppdra åt kommundirektören att utse en projektstyrelse
med uppgift att löpande informera styrgruppen med syfte att
säkerställa att investeringskostnaderna inte överstiger
beslutad nivå,
att

driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande reservationer lämnas in, protokollsbilagor § 229/01-02.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna:
Vi förespråkade en renovering av Stadshallen för 70 miljoner kr
istället för den nu beslutade inriktningen, bland annat för att
byggnaden har begränsad användbarhet och att vi tror att
exempelvis caféverksamhet kommer att ha svårt att bära sig
ekonomiskt. Nu ska vi emellertid fullfölja kommunfullmäktiges
beslut.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ anser det vara motiverat och ansvarsfullt att återremittera
ärendet med de uppdrag som föreslås i återremissyrkandet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Servicenämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-10-02 klockan 14.00–17.16,
ajournering kl. 15.16 – 15.29 och kl. 17.04 – 17.08

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 220 - 242
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 220 - 243
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 234 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 243 - 249
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 234
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 244 - 249
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), §§ 229 (del av) - 249
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 220 - 232
Jesper Jakobsson, administrativ chef, §§ 220 - 245
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Gunilla Welander, lokalstrateg, §§ 220 - 230

Justerare
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Justerare

Hans-Olof Andersson (SD) med Anders Almgren (S) som
ersättare

Paragrafer

§ 220–249

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 10 oktober 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 220 – 242

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 243 - 249

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§ 220–249

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att avsätta 155 Mnkr ur
investeringsbudgeten för renovering och utveckling av Stadshallen
enligt beslutat koncept ”Från finrum till vardagsrum” samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa driftsform och operatör,
principiell gestaltning och driftkalkyl.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att fastställa principiell
utformning och gestaltning i enlighet med det vinnande förslaget i
genomförd arkitekttävling, att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta förhandlingar med intressenter i rollen som operatör, att
återkomma med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna samt att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa
att utformningen och gestaltningen anpassas till
investeringsbudgeten.
Förslag på operatör är framtaget. Den operatör som föreslås har av
utvärderingsgruppen fått högt betyg för den verksamhet som
planeras för att nå målbilden.
Ekonomisk konsekvensanalys av anbudet från operatören har gjorts.
Kommunstyrelsen föreslås tilldela uppdraget som operatör till
föreslagen anbudsgivare och att ingå tjänstekoncessionsavtal,
nyttjandeavtal och hyresavtal med denna. Vidare föreslås
kommunstyrelsen utse projektstyrelse för att i genomförandet
säkerställa att utformning och riktpris hålls.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2019, denna
tjänsteskrivelse
Utvärderingsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2019, § 160
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Barnets bästa
Ärendet handlar om lokaler som bland annat används av barn och
unga. Barn och unga har ett intresse av att det finns lokaler som är
möjliga att använda för olika typer av aktiviteter och detta är en av
de faktorer som har beaktats.

Ärendet
Lunds Stadshall byggdes 1968 vid Stortorget i centrala Lund.
Byggnaden har under åren använts för möten och kulturverksamhet.
2015 konstaterades att Stadshallen hade stora underhållsbehov och
en ombyggnad förordades. I samband med detta startades ett
visionsarbete angående byggnadens framtida användning och i maj
2017 beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med konceptet ”Från
finrum till vardagsrum”.
Kommunstyrelsen beviljade 12 Mnkr för Stadshallens utveckling
gällande framtagande av program och bygghandlingar. I augusti
2018 tog kommunfullmäktige beslut om investeringskostnader på
143 Mnkr. Stadshallen har därmed en total investeringsbudget på
155 Mnkr.
Upphandlingar av arkitekt och byggentreprenör är genomförda
medan upphandling av operatör fortfarande pågår.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att uppdra åt
kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med möjliga operatörer,
att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på driftsform och
slutlig bedömning av driftskostnaderna samt att säkerställa att
utformning och gestaltning anpassas till investeringsbudgeten.

Upphandling av operatör - Målbild och koncept
Enligt beslutad målbild ska Stadshallen vara del i en levande
demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus
och vara värdeskapande för Lunds tillväxt.
Operatören ska driva, utveckla och marknadsföra Stadshallen i
enlighet med beslutat koncept ”Från finrum till vardagsrum” som är
en del av ett större centrumlyft.
Konceptet innebär bland annat att:




Stadshallens verksamheter ska stödja varandra i allting för att
uppfylla målbilden.
Huset ska öppnas upp mer än tidigare för att uppfattas som
ett välkomnande och levande hus med verksamheter och
aktiviteter under nästan alla dygnets timmar.
Stadshallen verksamhet ska riktas till olika målgrupper för att
byggnaden ska bli lundabornas vardagsrum.
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Kultursektorn ska kunna hyra stadshallen för t ex musik,
humor, dans, utställningar, festivaler mm.
Kommunala verksamheter ska kunna ha evenemang,
konserter och arrangemang i huset.
Stadshallen ska vara en demokratisk mötesplats, bland annat
ska kommunfullmäktiges sammanträden inrymmas.

Upphandling av operatör - Anbudet
Operatörens anbud har utvärderats gentemot de uppsatta
urvalskriterierna för upphandlingen. Bilden visar
driftsorganisationen och avtalsparter utifrån de förhandlingar som
har genomförts med föreslagen operatör.
Driftsorganisation för Stadshallen

Föreslaget upplägg innebär följande:
Byggnadens drift och underhåll sköts av servicenämnden.
Servicenämnden tecknar ett hyresavtal med operatören för de delar
av Stadshallen som innefattar konsertsalen, sessionssalen, mötesrum
och gemensamma ytor som garderob, entré och wc. Övriga
näringsutövare såsom restaurang, café, butiker, kontor och
parkeringsgarage har egna hyresavtal med servicenämnden.
Kommunstyrelsen tecknar ett tjänstekoncessionsavtal med
operatören vad det gäller drift av konceptet. En konceptgrupp bildas
som består av operatören och kultur- och fritidsförvaltningen.
Gruppen, som drivs av operatören, arbetar aktivt med att driva
konceptet och att hitta möjligheter för samverkan mellan
Stadshallens olika hyresgäster.
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Kultur- och fritidsnämnden tecknar ett nyttjandeavtal med
operatören. Nyttjandeavtalet innebär att kultur och
fritidsförvaltningen har rätt att nyttja de lokaler som hyrs av
operatören under de tider och tillfällen som bestäms i avtalet.

Föreslagen operatör

Den operatör som föreslås har av utvärderingsgruppen fått högt
betyg för den verksamhet som planeras för att nå kommunens
målbild. Föreslagen operatör driver idag möten och event och har
kommersiell erfarenhet. Operatören har ett stort engagemang och
kreativa idéer om hur det kommunala konceptet ska uppfyllas.
Operatören har också en stark förankring i Lund.
Till den föreslagna operatörens svagheter hör att det är en liten
aktör och därför inte kan ta för stora ekonomiska risker. Operatören
har också begränsad vana av att anordna kulturevenemang.
Tabellen illustrerar det ekonomiska delen av lämnat anbud sett ur
operatörens synvinkel.
Kostnad
Hyra Stadshallen
Personal

-2
-2
-4

Intäkter
Nyttjandeavtal
Ersättning för resurser
Konferens och kultur

2
1
?
3

I sitt anbud presenterar föreslagen operatör ett upplägg där
operatören betalar en hyra till kommunen på 2 Mnkr. Operatören
ansvarar för den dagliga driften inklusive lokalvård av sessionssalen,
konsertsal, mötesrum och gemensamma ytor som garderob, entré
och toaletter. Ytterligare kostnader för operatören utgörs av
personalkostnader på 2 Mnkr.
I sitt anbud föreslår operatören att ett nyttjandeavtal tecknas där
kommunen förbinder sig att betala 2 Mnkr per år för att få nyttja
Stadshallens lokaler.
Operatören vill också ha ersättning med 1 Mnkr för de resurser som
krävs för att driva det kommunala konceptet och se till att
kommunens målbild för Stadshallen uppnås.
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Operatören tar därmed en risk på 1 Mnkr där tanken är att dessa
pengar ska hämtas från externa aktörer som har möten eller
kulturarrangemang i Stadshallen.
Anbudet innehåller också en begäran om hyresrabatt på 50 procent
år ett och 25 procent år två.

Investeringsstyrning

Kommunkontoret har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
säkerställa att utformningen och gestaltningen av Stadshallen inte
överstiger beslutad investeringsbudget på 155 Mnkr (143 Mnkr +
12 Mnkr).
Kommunkontoret föreslår att en styrgrupp för Stadshallens
ombyggnad bildas. Styrgruppen föreslås bestå av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vidare förslås att kommundirektören får i uppdrag att
utse en projektstyrelse som löpande uppdaterar styrgruppen
rörande justeringar och avvikelser i projektet i syfte att hålla
investeringsnivån.

Ekonomiska konsekvenser
En ombyggnad av Stadshallen där konceptet drivs av föreslagen
operatör medför en årlig nettokostnad på 11 Mnkr år ett, 10,5 Mnkr
år två och 10 Mnkr påföljande år.
I 2022 års ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, är 7 Mnkr av
kostnaderna finansierade.
Tabellen visar kommunens kostnader och intäkter för Stadshallen
under de tre första åren efter färdig ombyggnad.
År 1

År 2

År 3

-13
-2
-1
-16

-13
-2
-1
-16

-13
-2
-1
-16

4
1
5

4
1,5
5,5

4
2
6

-11

-10,5

-10

Kostnad
Lokalkostnad
Nyttjandeavtal
Ersättning för resurs
Intäkter
Externa hyror
Hyra från operatör

Summa
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Kostnader
En ombyggnad av Stadshallen med investeringar på 155 Mnkr ger
kapital- och driftskostnaderna för den renoverade byggnaden på
13 Mnkr per år.
Enligt föreslaget anbud tecknas ett nyttjandeavtal mellan operatören
och kultur- och fritidsnämnden. Nyttjandeavtalet uppgår till
2 Mnkr och ger kommunen rätt att nyttja Stadshallens lokaler efter
vad som överenskommes i avtalet.
Anbudet innefattar att operatören erhåller 1 Mnkr i ersättning för de
resurser som läggs på att utveckla det kommunala konceptet.
Koncessionsavtalet som enligt förslag tecknas mellan operatör och
kommunstyrelsen föreslås finansieras från kultur- och
fritidsnämnden då arbetet med att uppfylla konceptet faller under
nämndens verksamhetsområde.

Intäkter
Totalt sett möjliggör den ombyggda Stadshallen externa
hyresintäkter på uppskattningsvis 4 Mnkr exklusive operatör.
Enligt föreliggande anbud kommer operatören att betala en hyra till
kommunen på 2 Mnkr per år. Operatören har i sitt anbud begärt en
hyresrabatt på 50 procent år ett och 25 procent år två vilket skulle
minska hyresintäkterna med 1 Mnkr år ett och 0,5 Mnkr år två.

Finansiering
Enligt plan ska Stadshallen återinvigas i årsskiftet 2021/2022 vilket
innebär att det första året med helårseffekt blir 2022.
I kommunstyrelsens reserverade medel finns 6 Mnkr avsatt för
Stadshallens drift 2022.
Kultur- och fritidsnämnden tecknar nyttjandeavtal med operatören.
Precis som innan ombyggnaden betalar kommunfullmäktige,
kommunens förvaltningar och föreningar en ersättning till kulturoch fritidsförvaltningen för användning av Stadshallens lokaler.
Innan ombyggnaden summerade dessa intäkter till 1 Mnkr och de
uppskattas ligga på samma nivå efter ombyggnaden. Intäkterna
innebär att 1 Mnkr av kultur och fritidsförvaltningens kostnader för
nyttjandeavtalet är finansierade.
Totalt sett är alltså 7 Mnkr av Stadshallens kostnader för 2022
finansierade.

Koncept i egen regi
Alternativet till att driva konceptet med extern operatör är att det
drivs i egen regi, av kultur- och fritidsnämnden. Det kräver i så fall
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att kommunen bygger upp en egen organisation för att driva och
utveckla Stadshallen mot kommunens målbild. Det får antas att
kommunen minst måste ha samma personalstyrka och
personalkostnad som operatören, dvs 2 Mnkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att ytterligare
tjänster skulle krävas beroende på att kommunen inte har erfarenhet
av att driva denna typ av verksamhet.
Att driva konceptet i egen regi skulle därmed innebära kostnader på
minst 2 Mnkr där 1 Mnkr är finansierad enligt samma princip som
beskrivs ovan.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta:
att
att
att
att
att
att
att

att

kommunstyrelsen tilldelar uppdraget som operatör till den
anbudsgivare som utvärderingsgruppen föreslår,
kommunstyrelsen, enligt de villkor som anges i
tjänsteskrivelsen, tecknar tjänstekoncessionsavtal för
konceptet med operatören,
servicenämnden tecknar hyresavtal med operatören samt
övriga externa aktörer,
kultur- och fritidsnämnden ingår nyttjandeavtal med
operatören,
en styrgrupp för Stadshallens ombyggnad bildas
kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp,
uppdra åt kommundirektören att utse en projektstyrelse med
uppgift att löpande informera styrgruppen med syfte att
säkerställa att investeringskostnaderna inte överstiger
beslutad nivå,
driftskostnaderna beaktas i EVP 2021-2023.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Servicenämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 160
Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll
Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

Beslutsunderlag
KSAU:s beslut den 10 juni 2019, § 185
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) och Börje Hed (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till en investeringsram om 102 mnkr.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att
fastställa principiell utformning och gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
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Sammanträdesdatum

2019-06-19
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) m.fl förslag till ytterligare en fjärde att-sats mot Hans-Olof
Anderssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med det
vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör
att kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna, samt
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa att utformningen och
gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 mnkr.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 160/01.

Protokollsanteckningar
Moderaterna: Vi ser det inte som konstruktivt att i detta sena skede
motsätta oss föreliggande förslag, men vi vill påpeka att vi innan KF
fattade beslut om nuvarande inriktning förespråkade en renovering
av Stadshallen.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ledning
Servicenämnden
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-06-19 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 151-166, kl 14.00-15.55
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), §§ 151-164, kl 14.00-15.20
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 175182
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§
167-174, kl 14.00-16.25
Lena Fällström (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S) §§ 165-182
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Amanda Thonander (M), kl 14.00-16.05
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 14:00 - 16:00
Eva Kristiansson, Kommunsekreterare
Gunnar Jönsson, sekreterare
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig
Christoffer Nilsson, Kommundirektör

Justerare

Börje Hed (FNL)

Paragrafer

§ 151–182

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

KS 2019/0141

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 5 juli 2019
kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§ 151–182

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Carin Hillåker

Kommunstyrelsen

046-355012
carin.hillaker@lund.se

Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att efter förslag från den politiska styrgruppen, fastställa
driftsform och operatör, principiell gestaltning och driftskalkyl, att
bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 20192021 samt att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska
styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av
projektet hos servicenämnden.
I maj 2017 fick servicenämnden i uppdrag att ta fram underlag för
beställning enligt konceptet ”Från finrum till vardagsrum” med
möjlighet till en vidareutveckling i det som benämndes ”Spegla hela
Lund”. Det beslutades då också att hitta en organisation som skulle
göra det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.
Bakgrunden till uppdraget var att Stadshallen är i stort behov av
renovering, modernisering och uppfräschning. Efter noggranna
inventeringar har det visat sig att byggnaderna är i så stort behov av
underhåll att en ombyggnad förordas.
Eftersom ett så pass stort underhållsbehov konstaterades så
beslutades 2016 att utreda hur Stadshallen kunde utvecklas för att ta
tillfället i akt att få ut mer och skapa fler möjligheter till utveckling av
innehållet och bidra till centrumutveckling.
Sedan augusti 2018 har processen gått vidare med ett
upphandlingsförfarande för operatör, entreprenad för ombyggnaden
samt en arkitekttävling för gestaltningen.
En utvärderingsgrupp för operatörsupphandling och en jury för
arkitekttävlingen har utsetts och bedömt underlagen. Styrgruppen
har utifrån detta underlag kommit fram till ett förslag till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen har vid sammanträde 2019-06-03 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell gestaltning i
enlighet med det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling, att
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
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intressenterna för rollen som operatör samt att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september för fastställande av operatör
och driftkalkyl.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24 (denna skrivelse)
Juryutlåtande från Sveriges Arkitekter
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-30.

Barnets bästa
Inte relevant i detta skede av ärendet.

Ärendet
Om Stadshallen
Efter en arkitekttävling 1961 om uppförande av en stadshall för
kultur och möten vann Klas Anshelm med sitt förslag ”Lunda Torg”
varefter Stadshallen byggdes 1968. År 1994 konstaterades ett stort
underhållsbehov av byggnaden men det resulterade endast i att en
teknisk uppgradering genomfördes. Stadshallen omfattas av Lunds
kommuns bevaringsprogram och är där klassificerad som en
kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Det är nu dags för en genomgripande renovering av Stadshallen. År
2015 genomfördes en statusbesiktning av byggnaderna som utvisade
så stora underhållsbehov att en ombyggnad förordades.
Eftersom en betydande investeringskostnad är nödvändig så väcktes
tanken att utveckla stadshallen till en modern funktion och skapa
mer värde än att endast göra en renovering utifrån nuvarande
användning. Byggnaden har en strategisk plats i Lunds stadskärna
och ska tillsammans med Rådhuset, Stortorget, Konsthallen och
Saluhallen bidra till centrumutveckling.

Process
I samband med detta startades ett visionsarbete om byggnadernas
framtida användning och hösten 2016 genomfördes även
medborgardialog. Avsikten var att renoverings- och
ombyggnadsarbetena skulle samordnas med en modernisering
utifrån, som det bestämdes, ett koncept benämnt ”Från finrum till
vardagsrum”, ett koncept med kultur och möten i fokus. Detta skulle
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också innebära att hitta en organisation som skulle göra det möjligt
att långsiktigt skapa en levande mötesplats.
Avsikten är att en operatör med kompetens för att utveckla denna
typ av verksamhet ska knytas till stadshallen. Ett avtal ska träffas
mellan fastighetsägaren, kommunen och operatören som
ekonomiskt kan gynna bägge parter. Den modell som valts är ett sk
tjänstekoncessionsavtal (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU)
där operatören har egna avtal med de flesta verksamheterna för
konceptet.
För att utröna intresset på marknaden så inleddes processen med en
sk request för information (RFI). En fördjupad dialog med
intressenterna genomfördes för att få en bild av möjligheterna till
utveckling.
På grund av att Stadshallen bedöms som en unik och för staden
värdefull byggnad bestämdes också att en arkitekttävling skulle
anordnas. En rad åtgärder är nödvändiga för att tidsanpassa
byggnaden till gällande lagstiftning. En tävling skulle resultera i en
bärande arkitektonisk idé för hur Stadshallen kan utvecklas och
renoveras för befintliga och tillkommande verksamheter.
Utvecklingskonceptet ska bidra till att byggnaden öppnas upp mot
omgivande stad, samtidigt som de kulturhistoriska värdena beaktas.
Tävlingen har anordnats i enlighet med LOU i samarbete med
Sveriges Arkitekter. Tävlingen är nu avslutad och en jury har utsett
ett vinnande förslag.
Upphandlingen av operatör är ännu inte färdigställd men
förhandlingar pågår med intressenter.

Mål för konceptet samt innehåll
Under hösten 2017 beslutades om en gemensam målbild som lyder:
”Stadshallen ska vara en del i en levande demokratisk mötesplats i
en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i
Lunds tillväxt”.
Det koncept som valts, ”Från finrum till vardagsrum” beskrivs bl a
som följande. Stadshallen ska vara en naturlig mötesplats för
Lundaborna med t ex restaurant/café, kulturevenemang och en
”social motor”. Huset ska öppnas upp mer än tidigare för att
uppfattas som ett välkomnande och levande hus med verksamhet
och aktiviteter under nästan alla dygnets timmar. Stadshallen ska
vara fylld med musik, teater, humor, utställningar, dans, konferenser,
möten, arrangemang och festivaler. Kultur- och fritidsförvaltningens
nuvarande evenemang, konserter och arrangemang för unga och
amatörer är en självklar del i husets utbud.
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Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringskostnad om 143
mnkr. Till detta kommer framtagande av program och
bygghandlingar om 12 mnkr, totalt 155 mnkr.
De löpande kostnaderna för fastigheter påverkas av avskrivningar,
räntekostnader och driftskostnader. De årliga kostnaderna förändras
över tid då avskrivningar genomförs och räntenivåer mm ändras.
Före renovering uppgick kostnaderna för Stadshallen till 800 tkr/år
netto. Efter renovering uppskattas nettokostnaden, exklusive
intäkter från operatör, till mellan 8,2 och 10 mnkr. Nettokostnaden
påverkas av hur lokalerna kan användas och hur stora ytor som
nyttjas av operatören samt vilka externa intäkter som kan erhållas.
Stadshallen har ett stort underhållsbehov och enligt
serviceförvaltningens uppskattning är ca 100 mnkr nödvändiga för
att huset ska kunna användas som innan renovering. Detta innebär
en nettokostnad för stadshallen på 6,8 mnkr oavsett användning.

Styrgruppens förslag
Den politiska styrgruppen för stadshallen har träffats 2019-06-03
och beslutat föreslå kommunstyrelsen att fastställa principiell
utformning och gestaltning i enlighet med det vinnande förslaget i
genomförd arkitekttävling samt att uppdra åt kommunkontoret att
fortsätta förhandlingar med intressenter i rollen som operatör för att
slutföra upphandlingen av tjänstekoncession. Kommunstyrelsen
förslås slutligen att uppdra åt kommunkontoret att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september 2019 med förslag på operatör
samt då alla parametrar är kända, med slutlig bedömning av
driftkostnaderna.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

fastställa principiell utformning och gestaltning i enlighet med
det vinnande förslaget i arkitekttävlingen,
uppdra åt kommunkontoret att fortsätta förhandlingar med
intressenter i rollen som operatör samt
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att

kommunkontoret återkommer till kommunstyrelsen senast i
september med förslag på driftsform och slutlig bedömning av
driftkostnaderna.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Carin Hillåker
bitr kommundirektöt

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-30

§ 115

Utveckling av Stadshallens innehåll och
framtida roll

Dnr KS 2016/0962

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

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

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

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

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

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

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

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

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

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

Ersättare

Gunilla Hedlund
Mikulasek

X
X
X
X

X
X
X
Rune Granqvist
Eva S Olsson

Akram Heidari

X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill
Mohsen Abtin
Carl Sjöberg
Bengt Svensson

Helena Falk

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Karl Branzén
Transport:

Justerare

Ja
X
X
X
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X
X
X
32

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

18
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Transport:
Ledamöter
Hanna Örnskär
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Alexander Wallin
Emma Berginger
Fanny Johansson
Alexander Lewerentz
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Marit Stigson
Gunnar Brådvik
Christoffer Brinkåker
Felix Solberg

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

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

Ersättare
Erik Hammarström
Mats Nilsson

Inga-Lisa Sjödin
Birger Swahn

32

18

0

0

0

Ja
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

Betty Jansson
SUMMA:

42

X
X
X
X
X
23

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Kommunfullmäktige
Plats och tid

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

Ledamöter

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

Ersättare

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

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 104-131

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl.
09.00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Holger Radner (L)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-30

KS 2018/0440

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

§ 104-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-08

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02

§ 231

Framtidsplan för Skrylle

Dnr KS 2016/0651

Sammanfattning
Våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att en reviderad
utvecklings- och tidsplan för Skrylle skulle tas fram.
Utvecklingsplanen ska säkerhetsställa att verksamheten fortsätter
att locka besökare till Skryllegården och därifrån ut i den omgivande
naturen. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen för Skrylle innehåller fem
utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturum och kanslilokal
Närområde Skryllegården
Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader
Tillgänglighet med buss

Om den reviderade utvecklingsplanen genomförs i sin helhet innebär
det investeringar på 72,4 miljoner kronor med årliga
kapitalkostnader på 5,7 miljoner kronor. Utvecklingsplanens
delområden kan genomföras var för sig eller samtidigt men planen
kan tidigast vara helt genomförd hösten 2022.
Kommunkontoret föreslår en prioritering av utvecklingsområdena
där utvecklingsområde 1 till 3 och delar av utvecklingsområde 4
genomförs så snabbt som möjligt. Investeringar enligt
kommunkontorets förslag uppgår till 49,9 miljoner kronor med
årliga kapitalkostnader på 3,9 miljoner kronor.
I beslutad investeringsplan finns 15 miljoner kronor avsatt för
naturum.
Kommunkontoret föreslår att utvecklingsområde 5 och delar av
utvecklingsområde 4 skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 23 september 2019 § 242 Framtidsplan för Skrylle
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019
Förslag till utvecklingsplan för Skryllegården och naturum Skrylle
daterat till den 6 september 2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019, § 89
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02
Skrivelse från Skryllerådet daterat den 27 november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017
Utvecklingsplan Skryllegården daterat till den 5 september 2017

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Camilla Neptune (L),
Hedvig Åkesson (KD), Karin Svensson Smith (MP), Fanny Johansson
(S), Anders Almgren (S) och Mats Olsson (V) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar som tillägg
att öka tillgängligheten till Skrylle med buss såväl som cykel för att
förändra det faktum att 93% av besökarna anländer med bil till
Skrylle och närma oss Skånetrafikens mål om att 40% av resorna i
Skåne ska ske med kollektivtrafik i relation till bil.
Mats Olsson (V) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Fanny Johansson (S) och Anders Almgren (S) yrkar som tillägg
att i utvecklingsplanen för Skrylle inkludera åtgärder för att öka
tillgängligheten för såväl cykel som kollektivtrafik, utan att minska
tillgängligheten för bilburna besökare, samt
att tillskriva kommunfullmäktige om utökad investeringsram med 12
miljoner kronor för att genomföra tillgänglighetsåtgärder för buss
och cykel.
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) instämmer i andra
att-satsen i Fanny Johanssons (S) med fleras tilläggsyrkande.
Fredrik Ljunghill (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på
samtliga tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma mot varandra och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02
det avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras avslagsyrkande på
detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (S) röstar Ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 Ja-röster, 8 Nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Karin Svensson Smiths
(MP) med fleras tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordförande Fanny Johanssons (S) med fleras första
att-sats i tilläggsyrkandet mot avslag på detsamma och finner att det
avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras första att-sats i
tilläggsyrkandet.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras avslagsyrkande på
detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar Ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (S) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 Ja-röster, 8 Nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Fanny Johanssons (S) med
fleras första att-sats i tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordförande Fanny Johanssons (S) med fleras andra
att-sats i tilläggsyrkandet mot avslag på detsamma och finner att det
avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fanny Johanssons (S) med fleras första att-sats i
tilläggsyrkandet.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras avslagsyrkande på
detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar Ja.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Fanny Johanssons (S) med
fleras andra att-sats i tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att i enlighet
med utvecklingsplanen uppföra naturum, förändringar i
närområde, ekonomibyggnader, samt renovering av gaspanna
och våtutrymmen i gymbyggnaden till en investeringskostnad
på maximalt 49,9 miljoner kronor,

att

investeringarna beaktas i investeringsplanen för 2021-2025
och att omprioritering görs i beslutad investeringsplan för
2020,
kapitalkostnaderna på 3,9 miljoner kronor beaktas i EVP 20212023.

att

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i kommunstyrelsen.
Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor §
231/01-02.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna att för oss
moderater är Skrylle viktigt och naturupplevelsen mer angelägen än
själva varumärket naturum, varför vi hellre sett en annan ekonomisk
prioritering för Skrylles utveckling.
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att
Centerpartiet tycker att det är viktigt med ökad tillgänglighet med
buss till området. Våra ledamöter i Tekniska Nämnden kommer
arbeta vidare med frågan.
Camilla Neptune (L) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C)
protokollsanteckning.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att beslutet borde
fattats först när investeringsutrymmet är klarlagt, speciellt med
tanke på beslutet om att bygga Hedda Andersson-gymnasiet och att
35 miljoner kr investeringsbeloppet inte återfinns i
investeringsplanen.
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet anteckna
att Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-02
om ökad tillgänglighet samt Miljöpartiets extra yrkande. När vi
förvaltar naturområden såsom Skrylle bör vi självklart prioritera
områden som är kopplade till den omställning som behövs för att
naturen ska bestå.
Beslut expedieras till:
Akten
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Skryllerådet
Friluftsfrämjandet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-02

KS 2019/0398

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-10-02 klockan 14.00–17.16,
ajournering kl. 15.16 - 15.29 och kl. 17.04 - 17.08

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 220 - 242
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 220 - 243
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), ej § 234 på grund av jäv
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 243 - 249
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 234
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 244 - 249
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), §§ 229 (del av) - 249
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 220 - 232
Jesper Jakobsson, administrativ chef, §§ 220 - 245
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Gunilla Welander, lokalstrateg, §§ 220 - 230

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-02

KS 2019/0398

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD) med Anders Almtren (S) som
ersättare

Paragrafer

§ 220–249

Plats och tid för justering

Kristallen, Brotorget 1, Lund, den 10 oktober 2019 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)
§§ 220 – 242

Fredrik Ljunghill (M)
§§ 243 - 249

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§ 220–249

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-11-04

Reservation
Ärende 11
Dnr KS 2016/0651

Att Skrylle behöver utvecklas är ett faktum. Detta är även en viktig beståndsdel i Lunds kommuns
arbete för att tillgängliggöra naturområden för såväl rekreation som motion. Den reviderade
utvecklingsplanen för Skrylle innehåller fem viktiga utvecklingsområden. I huvudsak håller vi med
om det prioriteringar som gjorts i förslaget, men de är inte tillräckliga.
Kommunstyrelsens beslut att inte inkludera åtgärder för att öka tillgängligheten för såväl cykel som
kollektivtrafik ser vi som mycket problematiskt. Dels utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och dels
utifrån ett miljöperspektiv. Vi socialdemokrater anser att vi bör ta kollektivtrafiksutmaningarna på
stort allvar. Vill vi erbjuda jämlika förutsättningar för alla lundabor att ta del av naturområdet. Gör
vi betydande satsningar på Skrylle måste vi rimligtvis också förbättra möjligheterna att ta sig dit
med olika transportmedel, liksom säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för detta. Därför
krävde vi att investeringsanslaget skulle utökas för att öka tillgängligheten för bussar och cykel,
utan att minska tillgängligheten för bilburna besökare.
Vi socialdemokrater reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut med hänvisning till våra egna
yrkanden.

Anders Almgren (S)

Fanny Johansson (S)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Ledamot i kommunstyrelsen

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 2 oktober 2019

Ärende 11. Framtidsplan för Skrylle
Varje år görs drygt 600 000 besök till Skryllegården. Besöksantalet har ökat under
många år och förväntas fortsätta att öka. För att tillgängligheten ska bli bättre och för
att rusta upp lokalerna behövs investeringar. Framtidsplanen för Skrylle innehåller
fem utvecklingsområden: Naturum, närområdet kring Skryllegården,
ekonomibyggnaderna och de befintliga byggnaderna på området samt
tillgängligheten med buss. Idag anländer 93% av besökarna med bil till Skrylle,
samtidigt som Skånetrafikens mål är att 40% av våra resor i Skåne ska ske med
kollektivtrafik i relation till bil. Lunds kommun borde underlätta för klimatsmarta
livsval genom att verka för att den reguljära busstrafiken till och från Skrylle utökas.
Av såväl klimat- som hälso- och olycksriskskäl. De beställda bussarna, som nyttjas av
förskolor och skolor i första hand, behöver också komma närmare entrén för att
undvika den olycksrisk det innebär att gå igenom ett bilparkeringsområde.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämmer i kommunkontorets förslag med tillägg att
i utvecklingsplanen för Skrylle inkludera hur tillgänglighet med kollektivtrafik kan
ökas, så att kommuninvånarna får möjlighet att nyttja och uppleva naturen kring
Skryllegården och dess omgivande natur, utan att bidra till ökad klimatpåverkan.
Många människor vill minska klimatpåverkan genom ändrade resvanor.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade också bifall till Socialdemokraternas andra
att-sats “att tillskriva kommunfullmäktige om utökad investeringsram med 12
miljoner kronor för att genomföra tillgänglighetsåtgärder för buss och cykel.”

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande.

Karin Svensson Smith (MP)

Mats Olsson (V)

Ledamot, kommunstyrelsen

Tjänstgörande ersättare, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-23

§ 242

Framtidsplan för Skrylle

Dnr KS 2016/0651

Sammanfattning
Våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att en reviderad
utvecklings- och tidsplan för Skrylle skulle tas fram.
Utvecklingsplanen ska säkerhetsställa att verksamheten fortsätter
att locka besökare till Skryllegården och därifrån ut i den omgivande
naturen. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen för Skrylle innehåller fem
utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturum och kanslilokal
Närområde Skryllegården
Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader
Tillgänglighet med buss

Om den reviderade utvecklingsplanen genomförs i sin helhet innebär
det investeringar på 72,4 miljoner kronor med årliga
kapitalkostnader på 5,7 miljoner kronor. Utvecklingsplanens
delområden kan genomföras var för sig eller samtidigt men planen
kan tidigast vara helt genomförd hösten 2022.
Kommunkontoret föreslår en prioritering av utvecklingsområdena
där utvecklingsområde 1 till 3 och delar av utvecklingsområde 4
genomförs så snabbt som möjligt. Investeringar enligt
kommunkontorets förslag uppgår till 49,9 miljoner kronor med
årliga kapitalkostnader på 3,9 miljoner kronor.
I beslutad investeringsplan finns 15 miljoner kronor avsatt för
naturum.
Kommunkontoret föreslår att utvecklingsområde 5 och delar av
utvecklingsområde 4 skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag
Förslag till utvecklingsplan för Skryllegården och naturum Skrylle
daterat till den 6 september 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september
2019
Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019, § 89
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019
Skrivelse från Skryllerådet daterat den 27 november 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-23
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017
Utvecklingsplan Skryllegården daterat till den 5 september 2017

Yrkanden
Karin Svenson Smith (MP) yrkar bifall till kommunkontorets förslag
med tillägget
att utvecklingsplanen för Skrylle inkludera hur tillgänglighet med
kollektivtrafik kan ökas så att kommuninvånarna får möjlighet att
uppleva naturen kring Skryllegården och dess omgivande natur utan
att bidra till ökad klimatpåverkan.
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) yrkar bifall till
kommunkontorets förslag och avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om bifall till
kommunkontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) yrkandena om bifall mot avslag
på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar

Justerare

att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att i enlighet
med utvecklingsplanen uppföra naturum, förändringar i
närområde, ekonomibyggnader, samt renovering av gaspanna
och våtutrymmen i gymbyggnaden till en investeringskostnad
på maximalt 49,9 miljoner kronor,

att

investeringarna beaktas i investeringsplanen för 2021-2025
och att omprioritering görs i beslutad investeringsplan för
2020,

att

kapitalkostnaderna på 3,9 miljoner kronor beaktas i EVP 20212023.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
instämmer i kommunkontorets förslag.
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att hon instämmer i
Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-23

KS 2019/0497

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-09-23 klockan 13.00–14.12

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerade
Cherry Batrapo (FI), adjungerade
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 237 - 258
Börje Hed (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), §§ 234 - 242

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren §§ 234 - 236
och för Karin Svensson Smith (MP) §§ 243 - 258
Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, kommunkontoret
Pernilla Ardhe, kommunjurist, § 234
Gunnar Jönsson, kommunjurist, § 234
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Persson, politisk sekreterare (S)
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (S)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Martin Pella, praktikant

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 234–258

Plats och tid för justering

Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 24 september 2019 kl. 14.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-23

KS 2019/0497

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Paragrafer

§ 234–258

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-10-17

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2019-09-06
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Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Framtidsplan för Skrylle
Sammanfattning
Våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att en reviderad
utvecklings- och tidsplan för Skrylle skulle tas fram.
Utvecklingsplanen ska säkerhetsställa att verksamheten fortsätter
att locka besökare till Skryllegården och därifrån ut i den omgivande
naturen. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen för Skrylle innehåller fem
utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturum och kanslilokal
Närområde Skryllegården
Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader
Tillgänglighet med buss

Om den reviderade utvecklingsplanen genomförs i sin helhet innebär
det investeringar på 72,4 Mnkr med årliga kapitalkostnader på 5,7
Mnkr. Utvecklingsplanens delområden kan genomföras var för sig
eller samtidigt men planen kan tidigast vara helt genomförd hösten
2022.
Kommunkontoret föreslår en prioritering av utvecklingsområdena
där utvecklingsområde 1 till 3 och delar av utvecklingsområde 4
genomförs så snabbt som möjligt. Investeringar enligt
kommunkontorets förslag uppgår till 49,9 Mnkr med årliga
kapitalkostnader på 3,9 Mnkr.
I beslutad investeringsplan finns 15 Mnkr avsatt för naturum.
Kommunkontoret föreslår att utvecklingsområde 5 och delar av
utvecklingsområde 4 skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag
Förslag till utvecklingsplan för Skryllegården och naturum Skrylle
daterat till den 6 september 2019
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019, denna
tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-09-06
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Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019, § 89
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019
Skrivelse från Skryllerådet daterat den 27 november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017
Utvecklingsplan Skryllegården daterat till den 5 september 2017

Barnets bästa
Utvecklingsplanen för Skryllegården påverkar barn. Under arbetet
med utvecklingsplanen har barnens bästa beaktats. Barn från 15 år
har fått vara med och uttrycka sina åsikter i en brukarenkät.

Ärendet
Skrylleområdet som består av flera sammanlänkade naturreservat är
Lunds största natur- och fritidsområde. Skryllegården är områdets
centrum och entré till naturen. Här finns restaurang, gym och
naturum med information om naturen i Skrylle.
Kommunens ansvar för Skrylle är fördelat på tre nämnder. Tekniska
nämnden ansvarar för naturum och förvaltning av naturreservatet
Skrylle. Ansvaret för förvaltning av Skryllegårdens byggnader ligger
på servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
anläggningens drift där nämnden tecknat avtal med
Friluftsfrämjandet.
Skryllegården och dess närområde är arbetsplats för ett antal
personer. Naturvägledare, naturumföreståndare och två
äventyrspedagoger är anställda av kommunen. Friluftsfrämjandet
har verksamhetsledare och fyra vaktmästare på området. Dessutom
finns personal från Nilis dagliga verksamhet samt personal för drift
av restaurang och gymverksamhet.
Lunds kommun, Friluftsfrämjandet, Stiftelsen Skånska Landskap och
Länsstyrelsen är alla representerade i Skryllerådet. Rådet har en
rådgivande funktion kring verksamheten i Skrylleområdet och till
olika aktörer i området.

Ärendegång
Hösten 2015 inleddes det visionsarbete som resulterade i en
utvecklingsplan för området.
Utvecklingsplanen behandlades av kommunstyrelsen i mars 2018.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för att få kompletterande
information om genomförande och ekonomiska konsekvenser.
Det kompletterade ärendet togs upp i kommunstyrelsen i april 2019.
Utvecklingsplanen skulle i sin helhet innebära investeringar på
184 Mnkr och ökade årliga kapitalkostnader på 13,4 Mnkr.

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen beslutade att planen behövde omarbetas för att
kunna genomföras. Kommunkontoret fick i uppdrag att ta fram en
reviderad utvecklings- och tidsplan.
Kommunstyrelsen beslutade dessutom att tekniska nämnden senast
maj 2019 skulle presentera förslag på förbättrade
parkeringsmöjligheter inom Skrylleområdet samt förslag på en
tillfällig lösning för att utöka områdets allmänna toaletter innan en
permanent lösning beslutas.

Reviderad utvecklingsplan
Utvecklingsplanens målsättning är att säkerhetsställa att
Skryllegården och dess omgivningar fortsätter att locka besökare till
Skryllegården och därifrån ut i den omgivande naturen. Naturen ska
vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen innehåller fem
utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturum och kanslilokal
Närområde Skryllegården
Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader
Tillgänglighet med buss

Den reviderade utvecklingsplanen är framtagen av
kommunkontoret, tekniska förvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och Friluftsfrämjandet.

1. Naturum och kanslilokal
Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum och för att få
använda namnet måste vissa kriterier uppfyllas. Verket har
uppställda riktlinjer för naturum samt minimikrav vad det gäller
bemanning, utställning och verksamhet. Från Naturvårdsverket
utgår ett grundbidrag för verksamheten på 350 tkr per år.
Nuvarande avtal löper ut den 1 december 2019 och för att avtalet ska
förlängas måste utställningsytan för naturum utvecklas och utökas.
Idag saknar personalen på naturum kontorsplatser och kommunens
äventyrspedagoger har sina kontorsplatser i en mindre bod. Det
saknas också kontorsplats för Skrylles verksamhetsledare.
Utvecklingsplanen föreslår att ett nytt naturum byggs. Förutom
utställningsytor och samlingslokal skulle byggnaden innehålla
kontorsplatser, fikarum och två toaletter för allmänheten.

Tjänsteskrivelse
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2. Närområde Skryllegården
Utvecklingsplanen föreslår att utemiljön på Skryllegården rustas upp
för att göra området mer attraktivt och lättorienterat. Målsättningen
är att besökarna ska ledas in i området och därifrån lätt hitta ut i
naturen. Det behövs också fler allmänna toaletter och
utvecklingsplanen föreslår att en väntkur med 6 toaletter uppförs.
Väntkuren kan också fungera som uppsamlingsplats för besökande
förskolegrupper och skolklasser. Utvecklingsplanen föreslår vidare
att nuvarande naturum byggs om till en enkel värmestuga.

3. Ekonomibyggnader
Dagens ekonomibyggnader är i dåligt skick samtidigt som de inte är
tillräckligt stora för att möta verksamhetens krav. I dag saknas också
adekvata omklädningsrum för driftspersonalen. Utvecklingsplanen
föreslår att nya ekonomibyggnader med personalutrymmen uppförs
och att nuvarande ekonomibyggnader rivs.

4. Renovering av befintliga byggnader
På området finns två hus byggda på 70-talet med restaurang
respektive gymverksamhet. Byggnaderna hyrs ut av
serviceförvaltningen i ett avtal där kultur- och fritidsförvaltningen
står för inre och yttre underhåll. Fastigheterna ingår i det driftsavtal
som kultur- och fritidsnämnden tecknat med Friluftsfrämjandet.
Friluftsfrämjandet hyr i sin tur ut lokalerna till de privata
operatörerna för restaurangen respektive gymmet. Det är främst
motionsanläggningen som är i behov av renovering där ny
uppvärmning och renovering av våtutrymmen utgör prioriterade
områden.

5. Tillgänglighet med buss
Utvecklingsplanen föreslår en ny trafiklösning där skolbussar ska
kunna komma närmare Skryllegården för säkrare på- och avstigning
för barn och ungdomar. Det väntrum som föreslås under rubriken
”Närområde Skryllegården” fungerar som uppsamlingspunkt för den
nya hållplatsen. Vidare föreslår utvecklingsplanen en utveckling av
Elins äng som en aktivitetsyta för skolor och grupper och att
Åkerstorpsvägen anpassas för busstrafik för enkelriktad in- och
utfart till Elins äng.

Tjänsteskrivelse
2019-09-06

5 (8)
Diarienummer

KS 2016/0651

Tidsplan
Serviceförvaltningen har gjort en uppskattning av tidsåtgången för
genomförande av den reviderade utvecklingsplanen. De olika
utvecklingsområdena skulle kunna genomföras parallellt såväl som
separat. Byggnation av naturum inklusive kanslilokal är den
investering som har längst projekttid med cirka 34 månader vilket
innebär att utvecklingsplanen tidigast kan realiseras hösten 2022.
Tabellen visar prognostiserat antal månader för färdigställande av
de olika utvecklingsområdena.

Investering
Naturum inklusive kontorslokal
Närområde Skryllegården
Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader
Tillgänglighet med buss

Antal
månader
34
17
22
21
17

Ekonomiska konsekvenser
Den reviderade utvecklingsplanen har tagits fram under kort tid
vilket har begränsat möjligheten att säkerställa kostnadsuppgifterna.
Uppgifterna om investeringar och de kapitalkostnader som dessa för
med sig är därmed approximativa.
Angivna investeringskostnader baseras på de beräkningar som
ÅF-Infrastructure AB gjorde för de investeringar som listades i den
tidigare utvecklingsplanen samt investeringskostnader för liknande
investeringar inom andra projekt.
Investeringskostnaderna påverkas också av när de genomförs
eftersom kostnaderna generellt sett stiger med tiden.

Tjänsteskrivelse
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Investering
tkr

Kaptialkst.
tkr per år

1. Naturum inklusive kontorslokal
Naturum inkl. kontor och 2 allmänna toaletter

20 000

1 700

9 500
2 500
900

500
200
80

Ekonomibyggnader inkl. personalutrymmen.

13 000

1 100

4. Renovering av befintliga byggnader
Gymbyggnad, gaspanna och våtutrymme
Gymbyggnad, övrigt

4 000
10 000

350
850

5 000
7 500

250
650

72 400

5 680

2. Närområde Skryllegården
Utemiljö
Väntkur med 6 allmänna toaletter
Ombyggnad av nuvarande naturum
3. Ekonomibyggnader

5. Tillgänglighet med buss
Ny vägdragning för skolbussar
Buss väg, Åkestorpsvägen
TOTAL

Om utvecklingsplanen genomförs i sin helhet innebär det
investeringar på cirka 72,4 Mnkr. Investeringarna innebär årliga
kapitalkostnader på cirka 5,7 Mnkr.
I den beslutade investeringsplanen för 2020 till 2024 finns 15 Mnkr
avsatta för naturum fördelade på 10 Mnkr 2022 och 5 Mnkr 2023.

Kommunkontorets kommentar
Den verksamhet som bedrivs på Skryllegården och Skrylle är ingen
obligatorisk kommunal verksamhet men det mervärde som
anläggningen och friluftsområdet skapar för kommunens innevånare
och övriga besökare är stort. De föreslagna investeringarna ska
säkerhetsställa att Skrylle fortsätter att attrahera besökare och
förhoppningsvis få fler barn, unga och vuxna att uppleva naturen och
lockas till en aktivare fritid. Investeringarna skulle också innebära att
den personal som har Skrylle som arbetsplats får en bättre
arbetsmiljö.
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Det finns behov av fler kontorsplatser på Skryllegården. Naturums
personal har inga kontor på området och äventyrspedagogernas
kontor är inrymda i en mindre bod. Friluftsfrämjandet har ett eget
hus, ”Kvisten” på Skryllegården där dagens verksamhetsansvarig har
sitt kontor. Om en annan operatör blir aktuell saknas kontorslokaler
i kommunens byggnader. Kommunkontoret föreslår att nytt naturum
med tillhörande kanslilokaler uppförs.
Tekniska nämnden har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett
förslag för att bättre utnyttja dagens parkering och därmed utöka
antalet parkeringsplatser med cirka 50 platser. Tekniska nämnden
vill också utöka den södra parkeringen vid Åkestorpsvägen med
ytterligare 50 parkeringsplatser. Nämnden har sökt men ännu inte
beviljats tillstånd från Länsstyrelsen för utökningen.
Parkeringslösningarna har finansierats inom tekniska nämndens
budget.
Idag finns bara tre allmänna toaletter på Skryllegården vilket
upplevs som för lite med tanke på antalet besökare. Tekniska
nämnden har satt in två tillfälliga toaletter i väntan på att fler
permanenta toaletter finns på plats. De tillfälliga toaletterna har
finansierats inom tekniska nämndens budget. Kommunkontoret
föreslår en utökning med 8 allmänna toaletter enligt
utvecklingsplanens förslag.
Driftspersonalen har behov av bättre utrymmen för dusch och
omklädning samtidigt som dagens ekonomibyggnader är i dåligt
skick och inte tillräckligt stora för att rymma de maskiner och den
utrustning som behövs för att sköta driften. Kommunkontoret
föreslår därför att nya ekonomibyggnader med personalutrymmen
uppförs och att nuvarande ekonomibyggnader rivs.
Gymbyggnaden har renoveringsbehov där byte av gaspanna samt
renovering av duschutrymmen bedöms vara mest akut. Gymmet
drivs av en privat aktör men duschutrymmena är öppna för alla
besökare. Kommunkontoret föreslår att dessa åtgärder genomförs då
de gynnar alla besökare som har behov av omklädningsrum och
dusch.
Med tanke på de stora investeringsbehov som finns i kommunen där
alla investeringar måste vägas mot varandra föreslår
kommunstyrelsen att utvecklingsområde 1 till 3 samt ny gaspanna
och våtutrymmen i gymbyggnaden prioriteras och att resterande
förslag som presenteras i utvecklingsplanen skjuts framåt.
Investeringskostnaderna för ovan föreslagna investeringar antas
uppgå till 49,9 Mnkr med årliga kapitalkostnader på 3,9 Mnkr.
Kommunkontoret bedömer inte att det är möjligt att öka intäkterna
genom högre hyresintäkter gentemot externa aktörer. De ökade
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kapitalkostnaderna är därmed ofinansierade och för att inte påverka
andra verksamheter krävs en ramökning av kultur- och
fritidsnämnden budget när investeringarna är färdigställda.
Om beslut tas om investeringar är det önskvärt att dessa genomförs
så snart som möjligt, dvs under i huvudsak 2020 och 2021.
I beslutad investeringsplan som sträcker sig från 2020 till 2024 finns
totalt 15 Mnkr avsatt för naturum fördelat på 10 Mnkr 2022 och 5
Mnkr 2023. Inga ytterligare investeringsmedel finns avsatta för
Skrylles utveckling.
Beslut om investeringar kräver därför en omprioritering av beslutad
investeringsplan för 2020 och att hänsyn tas till resterande
investeringar vid beslut om investeringsplanen för 2021 till 2025.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

ge serviceförvaltningen i uppdrag att i enlighet med
utvecklingsplanen uppföra naturum, förändringar i närområde,
ekonomibyggnader, samt renovering av gaspanna och
våtutrymmen i gymbyggnaden till en investeringskostnad på
maximalt 49,9 Mnkr,

att

investeringarna beaktas i investeringsplanen för 2021-2025
och att omprioritering görs i beslutad investeringsplan för
2020,

att

kapitalkostnaderna på 3,9 Mnkr beaktas i EVP 2021-2023.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Skryllerådet
Friluftsfrämjandet

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Förslag till
utvecklingsplan för
Skryllegården
och naturum Skrylle
2019-09-06

Inledning								1
Skryllegården idag						3
Uppdrag								5
Utvecklingsplan						6
1. naturum Skrylle & kanslilokal				

8

2. Närområdet Skryllegården				12
3. Ekonomibyggnader 					13
4. Renovering & rustning av befintliga byggnader 14
5. Tillgänglighet med buss				15

Kostnadsberäkning & etappindelning		

16

Visionsbild 							18
Utvecklingsplan - stor karta				

Utvecklingsplan för Skryllegården och naturum är framtagen av kommunkontoret,
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun, i
samverkan med Friluftsfrämjandet Lund. Skisser: Kamikaze arkitekter AB
Version 2019-09-06

20

Inledning
Våren 2019 beslutade Kommunstyrelsen att en reviderad utvecklings- och
tidsplan för Skrylle skulle tas fram. Utvecklingsplanen ska säkerhetsställa att
verksamheten fortsätter att locka besökare till Skryllegården och därifrån ut i
den omgivande naturen. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen för Skrylle innehåller fem
utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturum Skrylle och kanslilokal

Närområdet Skryllegården Ekonomibyggnader
Ekonomibyggnader

Renovering av befintliga lokaler

Tillgänglighet med buss
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Besökare på Skryllegården

Skryllegårdens huvudbyggnader

Motionsspår

S. Sandby
Lund

Dalby

Veberöd

Skryllegården utegym
Genarp

N

Naturum

Flygfoto över Skryllegården 2014

Skryllegårdens placering mitt i Lunds kommun

Busshållplats

P-plats

Ekonomibyggnader

Föreningslokal
"Kvisten"

Restaurang
naturum
Gym
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Skryllegården idag
SKRYLLEGÅRDEN IDAG
Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest
besökta motions- och friluftsanläggningar med ca 600 000 besök årligen.
Här finns bland annat naturum, gym, restaurang, motionsspår, naturstigar,
naturlekplats, vindskydd och grillplatser, MTB-spår och Skåneleden. Boende
i Lunds kommun utgör den allra största andelen besökare och 70 % kommer
från ett område inom 15 km från Skryllegården. Hit kommer alla kategorier
av besökare, gamla som unga, för att motionera, njuta av naturen eller för att
äta lunch i restaurangen. Förskolor och skolor inom kommunen använder
ofta Skryllegården för utomhuspedagogik och friluftsdagar och i hela
Skrylleområdet genomför många föreningar regelbundet sina träningar och
aktiviteter.
Till hela Skrylleområdet uppskattas att det kommer runt en miljon besökare
per år. Besöksantalet har ökat under många år och förväntas fortsätta öka.
Därmed ökar också trycket på Skryllegården. I dagsläget uppstår trängsel
och svårighet att parkera under vår och höst då det är flest besökare. Den
byggda anläggningen har en tidstypisk 70-talskaraktär som kan upplevas
som omodern, men som ändå har stora kvaliteter. Byggnaderna är robusta
och tillåtande, som besökare känner du att det går lika bra att äta en
bit mat i träningsoverall, ta en skogspromenad i lågskor, eller använda
Skryllegården som utgångspunkt för skogsäventyr. Anläggningen är dock
underdimensionerad och sliten och flera byggnader har stort behov av
renovering och upprustning.

SKRYLLEFAKTA
620 000 besök*
120 000 restaurangbesök*
100 000 naturumbesök*
1 700 medlemmar i Actic
3 000 grillplatsbokningar*
900 löpare i skrylleloppet
450 förskolebesök*
200 skolklassbesök*
25 km naturstig
20 helårsanställda
20 km motionsspår
17 km skåneled
13 km MTB-spår     *årligen

DRIFT OCH FÖRVALTNING
Anläggningen Skryllegården invigdes 1972 och ägs av Lunds kommun.
Friluftsfrämjandet i Lund driver Skryllegårdens verksamhet på uppdrag
av Kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen äger och förvaltar även ca
400 ha skog och naturmark som ingår i Skrylle naturreservat. Stiftelsen för
Fritidsområden i Skåne äger en fastighet (ca 160 ha) i den södra delen av
Skrylle naturreservat. Utöver Skryllereservatet finns det ytterligare ca 700
hektar skyddad natur (en nationalpark och 13 naturreservat) i närområdet
varav Lunds kommun förvaltar ca 270 ha.

NATURUM SKRYLLE
Naturum är porten till naturen, med utställning, ett omfattande
aktivitetsprogram och många efterfrågade guidningar, inte minst för
skolor och förskolor, bidrar naturums verksamhet till att tillgängliggöra
naturupplevelser i skrylleskogen. Verksamheten vid naturum är viktig för
att upprätthålla allmänhetens kunskap och känsla för naturen och naturens
nyttor och allemansrätten.
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Uppdrag
Hösten 2015 inleddes ett visionsarbete kring utvecklingen av Skrylleområdet.
Arbetet leddes av Lunds kommun i samarbete med Friluftsfrämjandet,
brukare och verksamhetsutövare. På våren 2016 lämnade Skryllerådet in en
skrivelse till kommunstyrelsen om behovet av en långsiktig utvecklingsplan
för området.

Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag på utvecklingsplan. Förslaget låg klart hösten
2017 och godkändes av tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och
tekniska förvaltningen återkomma med förslag på genomförande och ekonomi
gällande drift och investeringar.

Kommunkontoret konstaterade då att planen behöver omarbetas för att kunna
genomföras. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunkontoret i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen,
ta fram en reviderad utvecklingsplan med tidplan, denna plan.
Fokus i denna reviderade upplaga av utvecklingsplanen är att utveckla
naturum och öka tillgängligheten och möjligheten för allmänheten att uppleva
naturen i Skrylle. Skryllegården ska upplevas som en attraktiv plats för
besökare samtidigt som byggnaderna på Skryllegården ska ge förutsättningar
för en god arbetsmiljö för de som arbetar på anläggningen

utveckla
naturum
Ny naturumbyggnad
med ny utställning,
möjlighet till guidning
inomhus, samlingslokal,
personalutrymmen och
utökade öppettider hela
året.

ökad

tillgänglighet

Fler publika toaletter
Värmestuga
Ombyggnad av
utemiljöer
Möjlighet för
skolbussar att komma
närmare Skryllegården
& Elins äng

VILKA JOBBAR PÅ
SKRYLLEGÅRDEN?
DRIFTSPERSONAL ANSTÄLLDA
AV FRILUFTSFRÄMJANDET PÅ
UPPDRAG AV KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN:
1 verksamhetsledare
3 vaktmästare
4 gym och receptionspersonal
(öppet alla dagar 7-21.30)
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN:
1 naturvägledare, 1
naturumföreståndare (40%) och
flera timanställda
KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN:
2 äventyrspedagoger
RESTAURANGEN:
10-15 restaurangpersonal
NILIS DAGLIG VERKSAMHET:
4-10 driftspersonal
(gräsklippning, renhållning, städ,
underhåll av grillplatser m.m.)

god
arbetsmiljö
Nya
ekonomibyggnader &
personalutrymmen
Gemensamma
personalutrymmen för
äventyrspedagogerna,
verksamhetsansvarig
& naturumpersonal i
ny naturumbyggnad

Nytt naturum
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Utvecklingsplan
Syftet med utvecklingsplanen är att rusta Skryllegården för att kunna ta emot
det stora antal besökare som under alla årstider kommer till anläggningen.
Utvecklingsplanen ska ytterligare stärka Skryllegården som motions- och
rekreationscenter. Skryllegården ska även i framtiden vara välkomnande
för alla och ha ett rikt utbud av motionsmöjligheter, aktiviteter och
naturupplevelser. Hela anläggningen ligger inom naturreservatet Skrylle vilket
ställer krav på utformning, miljöhänsyn och erforderliga tillstånd. Naturen ska
vara Skrylles tydliga varumärke.
Den reviderade utvecklingsplanen innehåller följande fem förslag på utveckling
av Skryllegården

1. NATURUM SKYLLE & KANSLILOKAL
Uppförande av en ny byggnad med naturum och verksamhetsfunktioner

2. NÄROMRÅDET SKRYLLEGÅRDEN
Renovering och omgestaltning av närmiljön runtom Skryllegården samt fler
publika toaletter. Dagens naturumbyggnad byggs om till värmestuga

3. EKONOMIBYGGNADER
Uppförande av nya ekonomibyggnader med verkstad, maskinhall, förråd m.m
4. RENOVERING & RUSTNING AV BEFINTLIGA BYGGNADER
Upprustning av befintliga byggnader

5. TILLGÄNGLIGHET MED BUSS
Nya trafiklösningar för bussar vid skryllegården och vid Elins äng
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1. naturum Skrylle & kanslilokal

NATURUM SKRYLLE IDAG
Naturum Skrylle som invigdes 1991 är idag placerat strax öster om
Skryllegården. Naturum är bemannat under vår- och höstsäsong 6
dagar/v, under sommarsäsongen 4 dagar/v, samt under februarilovet
och adventshelgerna. Naturum erbjuder dagligen både spontana och
planerade naturguidningar och aktiviteter för såväl grupper, skolklasser och
privatpersoner. Möjligheten att möta en naturvägledare är en ett viktigt steg
i att tillgängliggöra natur och friluftsliv för allmänheten. Naturvägledaren på
naturum Skrylle går också att nå på telefon för tips och råd kring natur och
friluftsliv.

Naturums lokal är idag ca 30 m2, men även den yttre fasaden används som
utställningsyta. Ugglan som tittar ut, vildsvinen, räven och rådjuret utanför
naturum är kända profiler i Lunds uteliv.

På naturum arbetar i en heltidsanställd naturvägledare, en föreståndare (40%
tjänst) samt flera timanställda naturvägledare. Naturvägledare är på plats
på naturum under säsong men arbetar på Tekniska förvaltningens kontor på
Kristallen i Lund under vintern, då värme och personalutrymmen saknas på
naturum Skrylle. En av målsättningarna med en ny naturumbyggnad är att
utöka verksamheten under vinterhalvåret.
Lunds kommun har enligt avtal med Naturvårdsverket rättighet att
använda varumärket naturum till och med december 2019. För att uppfylla
Naturvårdsverkets villkor och riktlinjer för naturum behöver naturum
utvecklas med större utställning, möjlighet till guidning inomhus och utökade
öppettider med personal på plats.

UTVECKLINGSPLANENS FÖRSLAG - NY NATURUMBYGGNAD
Här föreslås en ny byggnad som förutom ny utställningslokal för
naturum, även rymmer personalutrymmen både för naturums personal,
äventyrspedagogerna och skryllegårdens driftskansli (se planskiss nästa
sida). I en första skiss föreslås en byggnad som placeras på den nedre gården.

BERÄKNAD KOSTNAD: 20 000 000 KR
varav 15 mkr avser naturum och 5 mkr avser kontor- och personalutrymmen
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um
tur
na
ylle
Skr

WC
o

ch
vän
tku
r

Ljusblå byggnader är befinliga medan nya byggnader visas i rosa (naturum Skrylle) och orange (WC och väntkur).

Gym
Föreningslokal

naturum Skrylle
WC och väntkur
Restaurang

Befintliga byggnader

Vy från parkeringen mot nya naturum Skrylle

Befintliga byggnader samt nya. Pilarna visar rörelse till och från samt inom anläggningen

Vy från gårdstunet ut mot gröningen

Vy genom den övertäckta passagen framför
naturum
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UTFORMNINGEN AV EN NY NATURUMBYGGNAD
Målbilden för utformning av ny naturumbyggnad är att byggnaden ska
harmoniera med de befintliga byggnaderna och med den natur- och
kulturmiljö som finns i omgivningen, utgöra en intressant arkitektur med
integrerat miljötänkande och att fasaden kan användas som utställningsyta.
Byggnaden och utställningen ska främst vara funktionell, tillåtande och
lättillgänglig för besökarna och livfullt berätta om naturen och dess invånare.
Samtidigt ska byggnaden vara integrerad del av skogen och landskapet och
förhoppningsvis även med sin arkitektur förmedla lite av naturens magi.
Utifrån ovanstående målbilder samt inspiration från andra besökscenter
presenteras här skisser för hur ett nytt naturum skulle kunna vara uppbyggt
och se ut. Dessa skisser ligger till grund för kostnadsberäkningen.
INSPIRATION

Naturcenter Amager, Danmark

Vadehavscenter, Danmark

SKISS - VISION
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Mellor Primary School, UK

Mellor Primary School, UK

Forest House, Nya Zeeland Brockholes Visitor Center, UK

Jagtens hus, Danmark

Favrholm Campus, Danmark

PLANSKISS & FUNKTIONER - NY NATURUMBYGGNAD
Byggnaden föreslås delas upp i två byggnadskroppar där den mindre, med
samlingslokal och pentry/lunchrum kan användas fristående av såväl
& tillfälligt
PÅSTIGNING
naturum, driftsaktör, äventyrspedagogernaAVeller
hyras ut internt
eller externt.
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INSEKTSHOTELL

VÄNTKUR

I den större byggnadskroppen finns den publikaSITTBÄNK
naturumutställningen samt
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2. Närområdet Skryllegården
UTEMILJÖN IDAG
Närområdet precis runt Skryllegården är idag ganska slitet och dessutom
svårorienterat. För besökaren finns idag ingen tydlig huvudentré och för den
ovane besökaren kan det vara svårt hitta rätt. Det finns idag bara tre publika
toaletter och de många skolklasser som besöker Skryllegården har ingen
naturlig plats att uppehålla sig exempelvis vid väntan på bussen tillbaka till
skolan.
UTVECKLINGSPLANENS FÖRSLAG - UPPRUSTNING AV UTEMILJÖN
Här föreslås en lösning där den nya inre gården “gårdstunet” blir den
naturliga entrén för besökaren. Här behöver utemiljön förstärkas och
byggas ihop med fler sittplatser och mer växtlighet. Naturum har en liten
uteutställning med odlad mångfald och fjärilsrestaurang.

Den nedre gården “gröningen” fortsätter som idag att vara en öppen
aktivitetsyta med en mindre lekyta. Naturums terass i sydväst blir både en
härlig uppehållsplats för besökare och en möjlig plats för naturguidningar.

På den övre gården “mötesplatsen” finns service som miljöstation, toaletter
och diskmöjligheter. För besökaren som vill komma direkt ut i naturen
kommer man snabbt på spår och leder.

Nuvarande naturumbyggnad byggs om till en enkel värmestuga som
exempelvis skolor, förskolor och andra grupper kan använda för genomgångar,
fikaplats vid ruggigt väder eller som basstation vid friluftsdagar.
w

"Mötesplatsen"
"Gårdstunet"

"Gröningen"

BERÄKNAD KOSTNAD: 12 900 000 KR
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3. Ekonomibyggnader
EKONOMIBYGGNADER IDAG
Ekonomibyggnaderna som finns för arbetsmaskiner och utrustning är idag
i mycket dåligt skick. Utrymmena är också för små och mycket material
förvaras i tillfälliga containrar och arbetsmaskiner får stå ute i väder och vind.
Behovet av bättre personalutrymmen är akut.
UTVECKLINGSPLANENS FÖRSLAG - NYA EKONOMIBYGGNADER
Här föreslås helt nya ekonomibyggnader innehållande följande funktioner:
• Personalutrymme (omklädningsrum, toalett m.m.)
• Verkstad & snickeri
• Maskinhall
• Spolplatta
• Bränslecontainer

Utformningen av nya ekonomibyggnader måste utredas mer för att nå den
mest funktionella och kostnadseffektiva lösningen.

Nya ekonomibyggnader föreslås placeras strax norr om dagens lokalisering,
förslagsvis ett inhängnad område med maskinhall samt uppvärmd byggnad
för verkstad, varmförråd och personalutrymmen.

Ekonomibyggnader

P-plats

"Kvisten"
Illustrationen visar tänkt placering för nya
ekonomibyggnader, hur många byggnadskroppar
och exakt placering är ej utrett.

BERÄKNAD KOSTNAD: 13 000 000 KR
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4. Renovering av befintliga
		byggnader
BEFINTLIGA LOKALER  IDAG
Skryllegårdens två huvudbyggnader som inrymmer restaurang respektive
gymverksamhet är från 1972 . Byggnaderna hyrs ut av serviceförvaltningen i
ett avtal där kultur- och fritidsförvaltningen står för inre och yttre underhåll.
Under åren har underhåll och renoveringar gjorts löpande, bland annat ett
relativt nytt restaurangkök, ändå är underhållet eftersatt och det börjar bli
dags för en del större rustningar.

UTVECKLINGSPLANENS FÖRSLAG - UPPRUSTNING & RENOVERING
Det är främst motionsanläggningen som är i behov av renovering där ny
uppvärmning och renovering av våtutrymmen utgör prioriterade områden.
Våtutrymmen är utslitna och utgör risk för fuktskador, uppvärmningssystemet
behöver bytas för att uppnå lunds kommuns mål om 100% förnybar energi.
I utvecklingsplanen föreslås bergvärme men detta behöver utredas
ytterligare.
El, ventilation och VA behöver renoveras och brandsäkerhet samt
tillgänglighet lever inte upp till dagens standard.

I samband med övriga om och nybyggnader hade ny fasad och sedumtak på
de äldre byggnaderna kunnat avsevärt höja anläggningens estetiska kvaliteter
och attraktivitet, detta är dock ej prioriterat då anläggningens funktion går
före dess utseende.

BERÄKNAD KOSTNAD: 14 000 000 KR
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5. Tillgänglighet med buss
TILLGÄNGLIGHET IDAG
Till Skryllegården finns möjlighet att åka buss med linje 159. Bussen kör
mellan Lund och Skryllegården sju dagar i veckan med fyra turer om dagen
under vår och höst och med något färre avgångar under sommaren. Större
delen av besökarna som kommer till Skryllegården, 93 %, anländer dock
med bil. Parkeringsplatsen som rymmer cirka 400 bilar bli ofta full under
högsäsong och vid särskilda arrangemang och tävlingar. En liten andel av
besökarna cyklar eller går till Skryllegården. Det finns bra cykelvägar från
både Dalby och Södra Sandby.
SKOLBUSSAR
Många förskole-, skolklasser och grupper kommer till Skryllegården med
hyrda bussar. Vid något tillfälle har så många som 28 skolbussar anlänt
till Skryllegården på en och samma dag. Skolbussarna kommer dagtid på
vardagar när det oftast inte är så många andra besökare på Skryllegården,
det kan ändå bli att väldigt många barn samlas samtidigt på Skryllegården
före och efter skolornas aktiviteter i naturen. Bussarna släpper av och på
barnen på parkeringen.

UTVECKLINGSPLANENS FÖRSLAG
För att förbättra tillgängligheten till naturen för skol och förskolebarn
föreslås att Elins äng utvecklas som aktivitetsyta för skolor och grupper.
Skolorna slipper då stöka igenom Skryllegården på sin väg mot naturen
och det ger en bättre trafiksituation. Med fler grillplatser och toaletter
finns på Elins äng både bra uppehållsytor för aktiviteter som brännboll och
gruppövningar, och samtidigt närhet till alla stigar och spår i skrylleskogen.
Förslaget innebär att Åkestorpsvägen anpassas för busstrafik med
enkelriktad in- och utfart, nya stigar samt att fler grillplatser och toaletter
anläggs vid Elins äng.
Utöver detta föreslås också en ny trafiklösning där skolbussar ska kunna
komma närmare Skryllegården för att kunna släppa av barnen utan att
de ska behöva passera parkeringen. Denna trafiklösning innebär också en
förenkling av leveranser till restaurangen.

Skryllegården

<<Dalby Södra Sandby>>

P-plats

Ny bussgata
Elins äng
Åkestorpsvägen

ts
med hållpla
C
Väntkur & W

P-plats

BERÄKNAD KOSTNAD: 12 500 000 KR
        SKRYLLEGÅRDEN UTVECKLINGSPLAN | 15

Kostnadsberäkning &
etappindelning
Investering tkr

Kaptialkostnader. tkr per år

20 000

1 700

Utemiljö

9 500

500

Väntkur med 6 allmänna toaletter

2 500

200

900

80

13 000

1 100

Gymbyggnad: gaspanna och våtutrymmen

4 000

350

Gymbyggnad: el, VA, ventilation, fasad, tak m.m.

10 000

850

Ny vägdragning för skolbussar Skryllegården				

5 000

250

Bussväg, Åkestorpsvägen

7 500

650

72 400

5 680

										
1. Naturum Skrylle & kanslilokal		
Naturum inkl. kontor och 2 allmänna toaletter
2. Närområdet Skryllegården		

Ombyggnad av nuvarande naturum
3. Ekonomibyggnader		
Ekonomibyggnader inkl. personalutrymmen.		
4. Renovering av befintliga byggnader		

5. Tillgänglighet med buss		

		
							TOTAL			
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Etapp 1

2020 - 2023:

		

naturum Skylle & kanslilokal

		Ekonomibyggnader
Renovering av befintliga byggnader (Gymbyggnad: gaspanna och våtutrymme)
Etapp 2

2023-2025:

		Närområdet Skryllegården
Renovering av befintliga byggnader (el, VA, ventilation, fasad, tak m.m.)
Etapp 3

2025-2027:

		

Tillgänglighet med buss
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

§ 89

Framtidsplan för Skrylle

Dnr KS 2016/0651

Sammanfattning
Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde. Under
hösten 2015 inleddes ett visionsarbete kring utvecklingen av
Skrylleområdet. Arbetet leddes av Lunds kommun i samarbete med
Friluftsfrämjandet, brukare och verksamhetsutövare.
På våren 2016 lämnade Skryllerådet in en skrivelse till
kommunstyrelsen om behovet av en långsiktig utvecklingsplan för
området. Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på
utvecklingsplan. Förslaget låg klart hösten 2017 och godkändes av
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet
till kommunkontoret för att i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen återkomma med
förslag på genomförande och ekonomi gällande drift och
investeringar.
Utvecklingsplanen för Skryllegården består av tre grundkoncept
En välkomnande entré
Skryllegården under ett tak
Det ska vara lätt att hitta ut i naturen
Att genomföra utvecklingsplanen i sin helhet skulle innebära
investeringar på 184 mnkr vilket skulle ge en ökning av de årliga
kapitalkostnaderna med 13,4 mnkr. Kommunkontoret konstaterar
att planen behöver omarbetas för att kunna genomföras.
Fokus bör ligga på att utveckla naturum och öka tillgängligheten och
möjligheten för allmänheten att uppleva naturen i Skrylle.
Skryllegården ska upplevas som en attraktiv plats för besökare
samtidigt som byggnaderna på Skryllegården ska ge förutsättningar
för en god arbetsmiljö för de som arbetar på området.
Driftsavtalet med Friluftsfrämjandet löper ut 2020-12-31 och
bedömningen är att ett nytt avtal måste upphandlas i enlighet med
lagen om offentlig upphandling (LOU).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 mars 2019, § 95
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 februari 2019
Bilaga 1 Investeringskostnader per objekt
Skrivelse från Skryllerådet daterat den 27 november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017
Utvecklingsplan Skryllegården daterat den 5 september 2017

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Camilla Neptune (L) och Hans-Olof
Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en reviderad
utvecklingsplan med tidsplan för Skrylle i linje med förslag i
tjänsteskrivelsen. Planen ska tas fram i samverkan med kultur-och
fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen
samt beakta friluftsfrämjandets synpunkter under processen
att denna reviderade utvecklingsplan återrapporteras till
kommunstyrelsen i september 2019.
att uppmana tekniska nämnden att senast maj månad presentera ett
förslag på utökat antal toaletter inom Skrylleområdet.
att uppmana tekniska nämnden att senast maj månad presentera ett
förslag på förbättrade parkeringsmöjligheter inom Skrylleområdet.
att uppmana kultur-och fritidsnämnden att utforma ett
förfrågningsunderlag för att upphandla ett 3-årigt driftavtal från
2021-12-31 med möjlighet för förlängning.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i IngaKerstin Erikssons (C) m.fl yrkande, förutom den fjärde att-satsen,
samt yrkar där jämte
att i utvecklingsplanen för Skrylle inkludera hur tillgänglighet med
kollektivtrafik kan ökas så att kommuninvånarna får möjlighet att
uppleva naturen kring Skryllegården och dess omgivande natur utan
att bidra till ökad klimatpåverkan.
Fanny Johansson (S) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl
yrkande samt i Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl tillägg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths
(MP) tillägg.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar först i enlighet med att-sats 1-3 samt 5 i
Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på 4:e att-satsen i IngaKerstin Erikssons (C) m.fl yrkande mot Karin Svenssons Smiths (MP)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S),
Björn Abelson (S) och Hans-Olof Anderssons (SD) röstar Ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (8)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03
Ordföranden ställer slutligen proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl tillägg mot Inga-Kerstin Erikssons (C) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår tillägget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Anderssons (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således avslå Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

Justerare

ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en reviderad
utvecklingsplan med tidsplan för Skrylle i linje med förslag i
tjänsteskrivelsen. Planen ska tas fram i samverkan med kulturoch fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen,
serviceförvaltningen samt beakta friluftsfrämjandets
synpunkter under processen
denna reviderade utvecklingsplan återrapporteras till
kommunstyrelsen i september 2019.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-04-03
att

uppmana tekniska nämnden att senast maj månad presentera
ett förslag på utökat antal toaletter inom Skrylleområdet.
att uppmana tekniska nämnden att senast maj månad presentera
ett förslag på förbättrade parkeringsmöjligheter inom
Skrylleområdet.
att uppmana kultur-och fritidsnämnden att utforma ett
förfrågningsunderlag för att upphandla ett 3-årigt driftavtal
från 2021-12-31 med möjlighet för förlängning.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 89/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI):Feministiskt initiativ delar Mp och V:s syn vad
gäller transporter till och från Skrylleområdet
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Skryllerådet
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-04-03 klockan 14.00–18.40

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 97
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 74-96, §§ 98-108, närvarar
inte § 97 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL), §§ 74-89, kl 14:00-16:30
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 74-96, kl 14:00-17:30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 97, kl 14:0017:50
Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 90-108
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 97
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 97-108

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), kl 14:00-17:00
Klas Svanberg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret, kl
14:00-18:00
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Johanna Davander, kommunikationschef, kommunkontoret, kl
14:00-16:50
Kajsa Hansson Sigvardsson, press- och mediaansvarig,
kommunkontoret, kl 14:00-17:35
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Paragrafer

§ 74-108

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 10 april 2019, kl
15:00

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-03

KS 2019/0021

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Paragrafer

§ 74-108

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2019-02-11
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Diarienummer

KS 2016/0651

Gunilla Welander

Kommunstyrelsen

gunilla.welander@lund.se

Framtidsplan för Skrylle
Sammanfattning
Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde. Under
hösten 2015 inleddes ett visionsarbete kring utvecklingen av
Skrylleområdet. Arbetet leddes av Lunds kommun i samarbete med
Friluftsfrämjandet, brukare och verksamhetsutövare.
På våren 2016 lämnade Skryllerådet in en skrivelse till
kommunstyrelsen om behovet av en långsiktig utvecklingsplan för
området. Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på
utvecklingsplan. Förslaget låg klart hösten 2017 och godkändes av
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet
till kommunkontoret för att i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen återkomma med
förslag på genomförande och ekonomi gällande drift och
investeringar.
Utvecklingsplanen för Skryllegården består av tre grundkoncept




En välkomnande entré
Skryllegården under ett tak
Det ska vara lätt att hitta ut i naturen

Att genomföra utvecklingsplanen i sin helhet skulle innebära
investeringar på 184 mnkr vilket skulle ge en ökning av de årliga
kapitalkostnaderna med 13,4 mnkr. Kommunkontoret konstaterar
att planen behöver omarbetas för att kunna genomföras.
Fokus bör ligga på att utveckla naturum och öka tillgängligheten och
möjligheten för allmänheten att uppleva naturen i Skrylle.
Skryllegården ska upplevas som en attraktiv plats för besökare
samtidigt som byggnaderna på Skryllegården ska ge förutsättningar
för en god arbetsmiljö för de som arbetar på området.
Driftsavtalet med Friluftsfrämjandet löper ut 2020-12-31 och
bedömningen är att ett nytt avtal måste upphandlas i enlighet med
lagen om offentlig upphandling (LOU).

Postadress

Besöksadress

Klicka här för att ange text.

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-02-11
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Diarienummer

KS 2016/0651
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunkontoret i uppdrag
att, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen, ta fram en reviderad utvecklingsplan med tidplan
samt att kultur- och fritidsnämnden upphandlar ett nytt driftavtal för
Skrylleområdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 februari 2019, denna
skrivelse
Bilaga 1 Investeringskostnader per objekt
Skrivelse från Skryllerådet daterat den 27 november 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2017
Utvecklingsplan Skryllegården daterat den 5 september 2017

Barnets bästa
Utvecklingsplanen för Skryllegården påverkar barn.
Utvecklingsplanen är framtagen av en extern konsult med stöd av en
arbetsgrupp med representanter från kultur- och
fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Friluftsfrämjandet i
Lund. Dessa aktörer har tagit barnens bästa i beaktande. Barn från
15 år har fått vara med och uttrycka sina åsikter i en brukarenkät.

Ärendet
Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.
Skryllegården är områdets centrum och entré till naturen. Här finns
restaurang, gym och naturum med information om naturen i Skrylle.
Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat som
förvaltas av Lunds kommun och Länsstyrelsen.
Kommunens ansvar för Skrylle är fördelat på tre nämnder. Tekniska
nämnden ansvarar för Skrylles naturum och förvaltning av
naturreservatet Skrylle. Ansvaret för förvaltning av Skryllegårdens
byggnader ligger på servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för anläggningens drift där kommunen tecknat avtal med
Friluftsfrämjandet.
Lunds kommun, Friluftsfrämjandet, Stiftelsen Skånska Landskap och
Länsstyrelsen är alla representerade i Skryllerådet . Rådet har en
rådgivande funktion kring verksamheten i Skrylleområdet och till
olika aktörer i området.

Ärendegång
Under hösten 2015 inleddes ett visionsarbete kring utvecklingen av
Skrylleområdet. Arbetet leddes av Lunds kommun i samarbete med
Friluftsfrämjandet, brukare och verksamhetsutövare.

Tjänsteskrivelse
2019-02-11
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KS 2016/0651
På våren 2016 lämnade Skryllerådet in en skrivelse till
kommunstyrelsen om behovet av en långsiktig utvecklingsplan för
området. Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på
utvecklingsplan. Förslaget låg klart hösten 2017 och godkändes av
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
I mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet
till kommunkontoret för att i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen återkomma med
förslag på genomförande och ekonomi gällande drift och
investeringar.

Utvecklingsplan för Skryllegården
Förslaget på utvecklingsplan för Skryllegården utgörs av tre
grundkoncept




En välkomnande entré
Skryllegården under ett tak
Det ska vara lätt att hitta ut i naturen

Utvecklingsplanen föreslår att åtgärderna i planen genomförs i tre
etapper där cirka 60% av investeringarna genomförs i etapp 1.
Under varje etapp listas de investeringar i byggnader och landskap
som föreslås för att grundkoncepten ska uppnås.
I den ursprungliga planen redovisades prognostiserade
investeringskostnader summerat per etapp. På kommunstyrelsens
uppmaning har investeringskostnader per objekt tagits fram. Den
totala investeringskostnaden för de åtgärder som listas i
utvecklingsplanen prognostiseras efter de reviderade beräkningarna
och inklusive budgetreserv till 184 mnkr. I bilaga 1 redovisas
prognostiserad investeringskostnad per objekt och summerat per
etapp.
Konsultfirman har gjort bedömningen att etapp 1 har en byggtid på 3
till 4 år, etapp 2, 1-2 år och etapp 3, 2-3 år. Etapp 1 har en beräknad
kostnad på 106 mnkr, etapp 2, 27 mnkr och etapp 3, 51 mnkr.

Driftsavtal
Kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat ett driftsavtal med
Friluftsfrämjandet på 2,6 mnkr per år för Skrylleområdets drift.
Friluftsfrämjandet har i sin tur avtal med externa aktörer om drift av
restaurang och gym. De externa näringsidkarna betalar hyra till
Friluftsfrämjandet.
Avtalet löper ut 2020-12-31 och kommunkontorets bedömning är att
det nya avtalet måste upphandlas i enlighet med lagen om offentlig
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upphandling (LOU). För att ett nytt avtal ska kunna vara på plats
innan 2021 års början så måste en upphandlingsprocess startas så
snart som möjligt.
Utvecklingsplanen innehåller förslag om utökning av gymmet,
restaurangen och kontorslokaler för Friluftsfrämjandet. Utökningen
av dessa lokaler skulle därmed till stor del nyttjas av externa aktörer.
Om dessa externa aktörer är lika med dagens kan vi inte veta innan
upphandling enligt LOU genomförts.

Naturum
Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum och för att få
använda namnet måste vissa kriterier uppfyllas. Verket har
uppställda riktlinjer för naturum samt minimikrav vad det gäller
bemanning, utställning och verksamhet. Från Naturvårdsverket
utgår ett grundbidrag för verksamheten på 350 tkr per år.
Nuvarande avtal löper ut den 1 december 2019 men för att avtalet
ska förlängas måste utställningsytan för naturum utökas och innan
sommaren måste en uppdaterad tids- och utvecklingsplan för
Skrylleområdet lämnas till Naturvårdsverket.

Skrivelse från Skryllerådet
Skryllerådet påpekar i sin senaste skrivelse från den 27 november
2018 att utvecklingsplanen är en viktig förutsättning för Skrylles
framtid och rådet föreslår att en gemensam projektorganisation
bildas för att säkerhetsställa utvecklingen i området.
Rådet vill att utvecklingsplanen konkretiseras och lyfter särskilt
behov av utökat antal toaletter, tillgänglighet med kollektivtrafik,
utvecklingsbehovet för naturum, nya ekonomibyggnader och
förbättrade parkeringsmöjligheter som områden som måste lösas
inom kort.

Ekonomiska konsekvenser
Om utvecklingsplanen genomförs i sin helhet innebär det
investeringar på 184 mnkr. Beloppet är fortfarande en grov
bedömning och ytterligare undersökningar och projekteringar måste
utföras för att säkerställa förutsättningar och kostnader.
I investeringsramen för 2020 till 2024 finns 15 mnkr avsatt för
investeringar i naturum på Skrylle fördelat på 10 mnkr 2022 och 5
mnkr 2023. Ytterligare investeringar på Skrylleområdet under
perioden innebär att omprioriteringar måste göras och att andra
investeringar måste lyftas ut ur planen.
Existerande anläggningar på Skrylleområdet innebär årliga
kapitalkostnader på cirka 0,6 mnkr. Om utvecklingsplanens
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investeringar genomförs medför det en ökning av de årliga
kapitalkostnaderna på cirka 13,4 mnkr.
Idag utgår ingen ersättning till kommunen från de externa
näringsidkarna som hyr restaurangen och gymmet utan hyran tas in
av Friluftsfrämjandet som en del i nuvarande driftsavtal. Det är
osäkert om kommunen vid en om- och nybyggnad skulle kunna ta ut
och hämta hem en högre hyra för restaurang och gym.

Kommunkontorets kommentarer
Nybyggnation och renovering av restaurang och gym innebär
investeringar som genererar högre kapitalkostnader och därmed
högre hyreskostnader. De externa entreprenörer som driver
restaurangen och gymmet betalar i dag en förhållandevis låg hyra till
Friluftsfrämjandet. Det är osäkert om dagens eller framtida
näringsidkare klarar av att betala de höjda hyror som en om och
utbyggnad innebär. Alternativt måste kommunen själv finansiera de
ökade driftskostnader som en nybyggnation för med sig.
En byggnation enligt framtagen utvecklingsplan kommer innebära
störningar för verksamheten speciellt under etapp 1 som bland
annat innefattar en takkonstruktion som ska täcka samtliga
byggnader, nya byggnader och nya fasader och tak på gamla
byggnader. Om dessa åtgärder genomförs så innebär det att
verksamheten på Skryllegården måste stängas under vissa perioder
av bygget.
Osäkerhet om vilka åtgärder som ska genomföras försvårar
upphandlingen. Större åtgärder på Skryllegården kommer påverka
verksamheten. Exempelvis blir det svårt att driva restaurang eller
gymverksamhet vilket i sin tur påverkar den aktör som har
driftsavtalet. Utvecklingsplanen behöver konkretiseras för att
upphandlingen ska kunna genomföras.
Skryllegården under ett tak och med ett enhetligt uttryck innebär
investeringar på cirka 34 miljoner kronor. För att investeringen ska
anses vara motiverad måste mervärdet av en sådan åtgärd
tydliggöras och sättas i relation till investeringskostnaden.
Med tanke på otydligt mervärde, försvårande vid upphandling av
driftsavtal samt osäker extern finansiering av utökade lokaler
föreslår kommunkontoret att de delar av utvecklingsplanens som rör
den övergripande takkonstruktionen, utbyggnad av restaurang och
gym samt omgestaltning av fasad och tak på befintliga byggnader på
Skryllegården inte realiseras eller skjuts på framtiden.
Naturum förstärker Skrylleområdet och inspirerar till att uppleva
och vistas i naturen. Verksamheten ger möjlighet för skolklasser att
lära sig mer om natur, friluftsliv, miljö och hållbarhet.

Tjänsteskrivelse
2019-02-11

6 (7)
Diarienummer

KS 2016/0651
Kommunkontoret anser därför att den verksamhet som bedrivs
genom naturum bör ges goda förutsättningar och att kommunen bör
arbeta för att få behålla licensen från Naturvårdsverket.
Kommunkontoret delar Skryllerådets uppfattning om behovet av en
konkretiserad utvecklingsplan. En konkret utvecklingsplan behövs
även gentemot Naturvårdsverket för att Lunds kommun ska kunna
upprätthålla licensen för naturum på Skrylle.
Kommunkontoret föreslår att en omarbetad utvecklingsplan tas fram
där hänsyn tas både till investeringskostnader och till att behålla
utvecklingsplanens intentioner om en sammanhängande och
genomtänkt utveckling på Skrylle.
Kommunkontoret föreslår att kommunkontoret leder arbetet med
att ta fram en omarbetad utvecklingsplan för Skrylle. Planen ska tas
fram i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen. I planen bör fokus ligga på att utveckla naturum och
öka tillgängligheten och möjligheten för allmänheten att uppleva
naturen i Skrylle. Skryllegården ska upplevas som en attraktiv plats
för besökare samtidigt som byggnaderna på Skryllegården ska ge
förutsättningar för en god arbetsmiljö för de som arbetar på
området.
Den omarbetade utvecklingsplanen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen i oktober 2019.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

ge kommunkontoret i uppdrag ta fram en reviderad
utvecklingsplan med tidplan för Skrylle i linje med förslag i
denna tjänsteskrivelse. Planen ska tas fram i samverkan med
kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen och
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i enlighet med LOU
upphandla ett 3-årigt driftsavtal gällande från 2021-01-01.
Driftsavtalet ska upphandlas utifrån Skrylleområdets
nuvarande förutsättningar.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Skryllerådet
Friluftsfrämjandet

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

§ 76

Framtidsplan för Skryllegården

Dnr KS 2016/0651

Jäv

Det antecknas att Inga-Kerstin Eriksson (C) inte närvarar pga jäv.

Sammanfattning

En utvecklingsplan har tagits fram för Skryllegården enligt beslut i
Kommunstyrelsen 2016-08-10. Tre tydliga grundkoncept presenteras i
visionen och utgör underlag för en utvecklingsplan:
En välkomnande entré
Skryllegården under ett tak
Det ska vara lätt att hitta ut i naturen
Ambitionen är också att anlägga nya målpunkter i närområdet för att
avlasta Skryllegården samt att skapa ett bättre system för motionsspår
och stigar i området.
Kommunkontoret anser att det är ett omfattande utredningsarbete som
genomförts men att vidare utredning behövs. Bland annat saknas en
redogörelse för finansiering.
Kommunkontoret föreslår att Tekniska nämnden och Kultur- och
fritidsnämnden hanterar ärendet vidare i enlighet med kommunens
investeringsprocess för lokaler.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017.
Utredning Skryllegårdens utveckling daterad den 5 september 2017
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2017 dnr
2016/495.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017, § 170 dnr 2016/495.
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2016, § 253, dnr KS
2016/0654.

Yrkanden

Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Mattias Horrdin (C), Lena
Fällström (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret att i samverkan med
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden skyndsamt återkomma
med förslag på genomförande och ekonomi gällande drift och investering
utifrån de olika etapperna.
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården, med
uppdraget att ta fram ett plan som har ett tydligt maxtak för kommunens
sammanlagda ekonomiska åtaganden.
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården enligt
Alliansens reservation i tekniska nämnden, med inriktningen att
parkeringsplatserna inte ska flyttas, att större fokus ska ligga på att
förbättra naturen och motionsspåren och mindre på byggnaderna, samt att
en kostnadseffektiv lösning avseende Naturum tas fram, samt
att tekniska nämnden återkommer med underlag för investering införEVP
beredningen 2020 – 2022.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga tre återremissyrkanden och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande som
motförslag.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena
Fällström (S), Ulf Nymark (MP), Mattias Horrdin (C) och Hanna
Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Philip Sandberg (L), Torsten
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunkontoret att i samverkan med
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden skyndsamt
återkomma med förslag på genomförande och ekonomi gällande
drift och investering utifrån de olika etapperna.

Reservationer

Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 76/01-02.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-07

Diarienummer

KS 2017/0997

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77,
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare

Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 66-115

Plats och tid för justering

Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Sekreterare

Ordförande

Justerare

5 (5)

Protokollsutdrag
Diarienummer

KS 2017/0997

Gunnar Jönsson

Anders Almgren (S)

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

§ 66-115

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Datum då anslaget tas ned

Gunnar Jönsson

Utdragsbestyrkande

2018-04-10

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen

Skrivelse angående Skryllegårdens
utveckling. Framtidsplan för Skryllegården.
Sammanfattning

En utvecklingsplan har tagits fram för Skryllegården enligt beslut i
Kommunstyrelsen 2016-08-10. Tre tydliga grundkoncept presenteras i
visionen och utgör underlag för en utvecklingsplan:


En välkomnande entré



Skryllegården under ett tak



Det ska vara lätt att hitta ut i naturen

Ambitionen är också att anlägga nya målpunkter i närområdet för att
avlasta Skryllegården samt att skapa ett bättre system för motionsspår
och stigar i området.
Kommunkontoret anser att det är ett omfattande utredningsarbete som
genomförts men att vidare utredning behövs. Bland annat saknas en
redogörelse för finansiering.
Kommunkontoret föreslår att Tekniska nämnden och Kultur- och
fritidsnämnden hanterar ärendet vidare i enlighet med kommunens
investeringsprocess för lokaler.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017.
(Denna skrivelse)
Utredning Skryllegårdens utveckling daterad den 5 september 2017
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2017 dnr
2016/495.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017, § 170 dnr 2016/495.
Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2016, § 253, dnr KS 2016/0654

Barnets bästa

Utvecklingsplanen för Skryllegården påverkar barn. Utvecklingsplanen
är framtagen av en extern konsult med stöd av en arbetsgrupp med
representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen och Friluftsfrämjandet i Lund. Dessa aktörer har tagit

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

kommunkontoret@lund.se

Webbadress

www.lund.se
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barnets bästa i beaktande. Barn från 15 år har fått vara med och uttrycka
sina åsikter i en brukarenkät.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och Friluftsfrämjandet i Lund tagit fram en vision för
Skryllegården och Skrylleområdet.
Kommunstyrelsen gav 2016-08-10 tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med relevanta aktörer ta fram ett
förslag till framtidsplan för Skryllegården. Uppdraget resulterade i
rapporten Skryllegårdens utveckling som beskriver ett förslag till
utvecklingsplan för Skryllegården 2020 – 2032
Förslaget innehåller tre tydliga grundkoncept som presenteras och utgör
underlag för utvecklingsplanen:


En välkomnande entré



Skryllegården under ett tak samt



Att det ska vara lätt att hitta ut i naturen.

Visionen visar på en möjlig utveckling av Skryllegården i etapper som
möjliggör att funktioner och byggnadsvolymer kan justeras efter önskad
prioritering och ekonomi.
Det finns i framtidsplanen en grov uppskattning av investeringsutgifterna
för genomförandet av utvecklingsplanens markarbeten och byggnader.
Investeringsutgiften för kommunen ligger mellan 92 mnkr och 123 mnkr.
För att få en bättre uppfattning av de faktiska kostnaderna för
genomförande av utvecklingsplanen och de olika deletapperna är nästa
steg i utvecklingsarbetet att ta fram ett detaljerat förslag gällande
gestaltning och material för byggnaderna.

Kommunkontorets kommentarer

Den redovisade utvecklingsplanen för Skrylle är ambitiös. Det kan dock
ligga utanför den kommunala kompetensen att bedriva delar av den
verksamhet som byggnaderna planeras innehålla såsom restaurang, gym
och kanslilokaler för frilufsfrämjandet.
Det har endast gjorts grova uppskattningar av investeringsutgifterna.
Uppskattningar av den årliga driften och förslag på finansiering saknas i
utvecklingsplanen och måste därför utredas vidare. Kommunkontoret
anser att det hade varit intressant att dela upp utvecklingsplanen utifrån
en tydlig prioritering av åtgärderna för att utifrån prioriteringen bedöma
om det är möjligt att genomföra delar av projektet. Detta är antagligen
gjort men inte redovisat i skrivelsen då möjlighet finns att endast
genomföra delar av projektet.
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I nuvarande investeringsplan 2018-2022 och EVP 2018-2020 finns inte
projektet upptaget. Lunds kommuns driftsbudget och investeringsbudget
är för tillfället ansträngda och investeringen bör bedömas och prioriteras
bland alla andra investeringsbehov som föreligger i Lunds kommun. Det
kan betyda att andra investeringar måste utgå om hela eller delar av
utvecklingsplanen ska genomföras inom nuvarande planeringshorisont
som är fem år. Vissa delar av projektet kan vara mer nödvändiga medan
andra endast är önskvärda. Exempelvis kan en ny ekonomibyggnad för
driften av Skrylleområdet vara nödvändig.
Finansiering och drift av anläggningen måste utredas vidare.
Laglighetsaspekterna bör utredas om kommunen ska investera i
konferenslokal, gym och restaurangverksamhet för externa utförare. Om
det visar sig att själva driften av anläggningen är en tjänstekoncession
måste den upphandlas. Även om det visar sig att kommen kan investera i
externt drivna kommersiella verksamhetslokaler så tar kommunen en
betydande ekonomisk risk genom att bygga gym- och restauranglokaler.
Kommunen bör säkerställa finansiering från de aktörer som ska hyra
lokalerna för sina verksamheter.
Då kommunens lokalandel av byggnaden är liten är detta kanske en
byggnad som kan uppföras utanför kommunens regi. Kommunkontoret
anser att denna möjlighet bör utredas. Kommunen kanske endast ska
uppföra ekonomibyggnaden för sin egen drift för att sedan upphandla ett
hyreskontrakt på längre tid för ett naturrum i en byggnad där det ges
möjlighet att bygga gym, restaurang och konferenslokaler av en extern
aktör. Fördelen med ett sådant upplägg vore att det då finns en möjlighet
att hela projektet kommer på plats snabbare och inte i etapper som i
förslaget. Det är dyrt att bygga etappvis, dessutom minskar kommunens
finansiella risk.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ge Tekniska Nämnden i uppdrag att vidare utreda Skryllegården
enligt kommunkontorets beslut gällande genomförande och
ekonomi.

att

Tekniska nämnden återkommer med underlag för investering inför
EVP beredningen 2020 - 2022

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Förslag till

UTVECKLINGSPLAN
SKRYLLEGÅRDEN
2020-2032
version 2017-09-05

Utvecklingsplan Skryllegården
Underlag samt skisser för utvecklingsplanen är framställd under våren 2017 av Arkitema
Architects i nära samverkan med arbetsgruppen för “Vision Skrylle”.
Lunds Kommun är beställare av uppdraget och har full äganderätt till resultat och
originalhandlingar.
Slutbearbetning och redigering är gjord av Cecilia Backe, Maria Sjögren och Christina Persson,
Lunds kommun.
Arbetsgruppen för Vision Skrylle:
Cecilia Backe, Kommunekolog, Tekniska förvaltningen
Mikael Johansson, Utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen
Marcus Jönsson, Teknisk förvaltare, Kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Gustafsson, Driftsansvarig, Friluftsfrämjandet, Lund
Marie Sager, Naturpedagog, Tekniska förvaltningen
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Inledning
Utvecklingsplanen har sin grund i ett
omfattande visionsarbete som genomförts
av Lunds kommun i samarbete med Friluftsfrämjandet, brukare, politiker och verksamhetsutövare i Lunds kommun. Hösten 2015
genomfördes en brukarundersökning i syfte
att få veta vad besökare vill se mer av i framtidens Skrylle. I november 2015 ordnade Lunds
kommun en ”Visionsdag” kring Skryllegårdens
framtid. Under arbetet framkom en tydlig
målbild för framtidens Skryllegård – Vision
Skrylle. Analys, koncept och skisser i utvecklingsplanen är framställda under våren 2017
av Arkitema Architects i nära samverkan med
arbetsgruppen för “Vision Skrylle”. Planen tar
fram ett ”idékoncept” om Skrylle i framtiden
där en omfattande nuläges- och behovsanalys
har utförs under arbetet. Planen ger ett första
förslag om utveckling och etappindelning.
Kostnadsberäkningen i slutet av rapporten
är en grov uppskattning och omfattar inte
driftskostnader.

Syftet med utvecklingsplanen är att rusta
Skryllegården för att kunna ta emot det stora
antal besökare som under alla årstider kommer
till anläggningen. Utvecklingsplanen ska
ytterligare stärka Skryllegården som motionsoch rekreationscenter. Skryllegården ska även i
framtiden vara välkomnande för alla och ha ett
rikt utbud av motionsmöjligheter, aktiviteter
och naturupplevelser. Naturen ska vara Skrylles tydliga varumärke.

Besökare på Skryllegården

Lärande
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Gå en tur och restaurangbesök

Motionärer och naturentusiaster

De unga aktiva

“Tänk att kunna samla allt det som Skryllegården står för idag
under ett och samma tak. För rekreation, motion, friluftsliv,
naturupplevelser och en god bit mat eller fika. Med en
välkomnande entré och där det är lätt att hitta ut i naturen.
Det är visionen med utvecklingsplan Skrylle.”

Skryllegårdens huvudbyggnader

Motionsspår

Skryllegården utegym

N

Flygfoto över Skryllegården 2014

Naturum

Skryllegårdens placering mitt i Lunds kommun

S. Sandby
Lund
Skryllegården
S

Dalby

Veberöd

Genarp

N
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Skryllegården idag
Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest besökta
motions- och friluftsanläggningar med ca 600
000 besök årligen. Boende i Lunds kommun
utgör den allra största andelen besökare och
70 % kommer från ett område inom 15 km från
Skryllegården. Hit kommer alla kategorier
av besökare, gamla som unga, och här finns
mycket att göra och uppleva. Arbete med att få
en ännu bättre tillgänglighet i området pågår,
liksom integrationsprojekt. Skryllegården ska
vara och upplevas som en inkluderande plats.
I nära anslutning till anläggningen finns flera
naturreservat, både att njuta av och vila i.

Ökat besökstryck
Till hela Skrylleområdet uppskattas att det
kommer runt en miljon besökare per år. Besöksantalet har ökat under många år och förväntas
fortsätta öka. Därmed ökar också trycket på
Skryllegården. I nuläget uppstår trängsel och
svårighet att parkera under vår och höst då
det är flest besökare. Hela anläggningen är
sliten och flera byggnader har stort behov av
renovering och upprustning. Skryllegården
saknar en tydlig huvudentré och det är svårt
att orientera sig från busshållplatsen och
bilparkeringen till de olika verksamheterna
som erbjuds på Skrylle.
Närmast Skryllegården är naturvärdet lågt och
områdets natur upplevs ganska sliten och ointressant. Lite längre ut präglas naturen av skog
med olika karaktär och ålder. Ännu längre ut
i området finns intressanta utflyktsmål t.ex.
Skryllesjön - ett vattenfyllt gammalt stenbrott,
Skrölle backar - en restaurerad fäladsmark
och Ula kärr, där vildsvinen gärna håller till.
I nordost ligger Måryds naturreservat med
kuperad terräng och kulturbetesmarker.
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Stort utbud av platser och aktiviteter
Många besökare kommer hit för att motionera,
njuta av naturen eller för att äta lunch i restaurangen. Platsen spelar en viktig roll och bidrar
till en god folkhälsa i Lunds kommun. Förskolor och skolor inom kommunen använder
ofta Skryllegården för utomhuspedagogik och
friluftsdagar. I dess omedelbara närhet finns
flera bokningsbara grillplatser och vindskydd,
ett utegym och Stockstugan som Friluftsfrämjandet lånar ut till grupper som vill övernatta.
På naturum Skrylle kan grupper boka guidade
turer för naturaktiviteter och genom äventyrspedagogerna kan de få hjälp med olika
samarbetsövningar i naturmiljö. Längre ut i
området finns bland annat en naturlekplats
för barnfamiljer och ett viltgömsle. I hela
Skrylleområdet genomför många föreningar
regelbundet sina träningar och aktiviteter.
Det finns många motionsspår och stigar som
alla utgår från Skryllegården. I dagsläget
saknas en lättförståelig översikt över stigarna,
och det krävs många skyltar för att besökarna
ska kunna hitta rätt spår. Flera naturstigar och
Skåneleden ansluter också till Skryllegården.
Ett cirka 11 km långt MTB-spår är nyligen
anlagt och passerar norr om Skryllegården.
Ridvägar finns också i närheten, men passerar
inte själva anläggningen.

SKRYLLEFAKTA
620 000 besök*
120 000 restaurangbesök*
100 000 naturumbesök*
1 700 medlemmar i Actic
3 000 grillplatsbokningar*
900 löpare i skrylleloppet
450 förskolebesök*
200 skolklassbesök*
25 km naturstig
20 helårsanställda
20 km motionsspår
17 km skåneled
13 km MTB-spår
*årligen

Bil, buss eller cykel?

Skrylle Naturreservat

Till Skryllegården finns möjlighet att åka buss
med linje 159. Bussen kör mellan Lund och
Skryllegården sju dagar i veckan med fyra turer
om dagen under vår och höst och med något
färre avgångar under sommaren. Större delen
av besökarna som kommer till Skryllegården,
93 %, anländer dock med bil. Parkeringsplatsen
som rymmer cirka 400 bilar bli ofta full under
högsäsong och vid särskilda arrangemang och
tävlingar. En liten andel av besökarna cyklar
eller går till Skryllegården. Det finns bra
cykelvägar från både Dalby och Södra Sandby.
En utmaning är att få fler att resa kollektivt
eller cykla till Skryllegården.

Reservatet bildades 1993 i samband med att
Lunds kommun och Stiftelsen för Friluftsområden i Skåne köpte skogen från dåvarande
Domänverket. Syftet med naturreservatet är
att trygga och utveckla området till ett lättframkomligt och variationsrikt naturområde
för rekreation och friluftsliv. I beslutet slås det
fast att kommunen ska återskapa några olika
naturtyper som avspeglar förhållandena under
det gamla bysamhällets tid. Fäladsmarken
vid Skrölle backar är ett exempel på det,
liksom våtmarksområdet Ula kärr. I övrigt
ska arealfördelningen mellan barrskog och
lövskog ställas om under en 30-40 års period
till förhållandet 1:10. När stormen ”Carola”
1999 svepte ner större delen av Skrylleskogen
gick omställningen fortare än planerat. Idag
är stora delar av Skrylleområdet på väg att
utveckla fina lövskogskvalitéer. Inom naturreservatet gäller särskilda bestämmelser om
vad man får och inte får göra. Byggnation för
friluftsändamål i anslutning till Skryllegården,
Skryllesjön och Rögle dammar kan efter
prövning tillåtas av Länsstyrelsen (Reservatsbeslut för Skrylle 1993).

Drift och förvaltning
Anläggningen Skryllegården invigdes 1972
och ägs av Lunds kommun. Friluftsfrämjandet
i Lund driver Skryllegårdens verksamhet på
uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunen äger och förvaltar även de ca 400
ha skog och naturmark som ingår i Skrylle
naturreservat. Stiftelsen för Fritidsområden i
Skåne äger en fastighet (ca 160 ha) i den södra
delen av Skrylle naturreservat.
Sedan anläggandet på 70-talet har ett
antal byggnader tillkommit i takt med att
lokalbehovet har ökat. Flera byggnader, t ex
ekonomibyggnaderna, är i dåligt skick och
behöver förnyas och rustas upp. Behovet av
bättre personalutrymmen är akut.

Naturum Skrylle
Lunds kommun har enligt avtal med
Naturvårdsverket rättighet att använda
varumärket naturum och naturum Skrylle
invigdes 1991. Avtalet gäller till och med
2017 och behöver förnyas. För att uppfylla
naturvårdsverkets villkor och riktlinjer för
naturum behöver naturum byggas ut och
rustas upp.
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Utvecklingsplanens förslag
v

En välkomnande entré

v

Skryllegården under ett tak

v

För att välkomna och vägleda besökarna till Skryllegården är det viktigt att ankomsten till anläggningen blir tilltalande
och enkel. När du kommer till Skryllegården ska du lockas ut i naturen på en joggingrunda eller för naturupplevelse och
återhämtning. Tre tydliga grundkoncept har tagits fram som utgör underlag för utvecklingsplanen:

Lätt att hitta ut i naturen
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Skryllegården i framtiden…
… är Lunds mest attraktiva och tillgängliga besöksmål för rekreation, motion, friluftsliv och
naturupplevelse och en central mötesplats för alla besökare i Skrylleområdet.
… fungerar för alla och upplevs som en trygg, tilltalande och inkluderande plats.
… är familjevänligt, småskaligt och ligger mitt i naturen. Här ﬁnns ett stort utbud av aktiviteter och
upplevelser att välja bland. Skolor och förskolor är särskilt viktiga besökare.
… har en tydlig identitet som motions och friluftsanläggning där beﬁntliga och nya byggnader,
tillsammans med utemiljön, bildar en naturlig helhet med enhetlig arkitektur och en välkomnande
entré.
… passar väl ihop med natur- och kulturmiljöerna som ﬁnns i omgivningarna och har en tydlig
hållbarhetsproﬁl ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv
… lockar besökare ut i hela Skrylleområdet. Det ﬁnns intressanta målpunkter längs områdets
sammanhängande stigar som har hög standard och tydlig orienterbarhet.
… har ett nytt utvecklat naturum med kunnig personal för uppdraget att informera och sprida
kunskap om Lunds attraktiva naturområden.
… erbjuder en attraktiv och tillgänglig restaurang med möjlighet till dagkonferenser.
… är en säker och funktionell arbetsplats.
… har goda förbindelser av kollektivtraﬁk och säkra cykelvägar till och från området.
… bidrar till bättre folkhälsa.

Skryllegården Utvecklingsplan
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En välkomnande entré
Den som kommer med buss anländer längst bort
från Skryllegården medan den bilburna besökaren
kommer närmre byggnaderna. Från ankomstpunkten,
vid parkeringen eller busshållplatsen, är det inte helt
tydligt var man ska gå för att komma till en reception/huvudingång eller områdets informationstavlor.
Det första som möter besökaren ska vara ett
naturskönt besökscenter och kollektivtrafiken ska
prioriteras. Det ska också finnas möjlighet för skoloch förskolebussar att släppa av och samla barnen på
ett tryggt och säkert sätt.
Förslaget innebär att den nordöstra parkeringen
flyttas och ersätts med en öppen ”gröning” med ängsoch fäladskaraktär, se illustrationsplanen. Platsen
kommer att vara mycket viktig för förskolor, skolor
och grupper som behöver samlas vid sin ankomst till
Skryllegården och före avfärd. Ett stengärde anläggs
i gränsen mellan gröningen och parkeringen som fint
anknyter till kulturlandskapet från omgivningarna
kring Skrylle.
Busshållplatsen och cykelparkeringen flyttas närmare anläggningen. Tanken är att alla besökare på ett
naturligt sätt ska ledas till Skryllegårdens huvudentré. Där kommer att finnas en tydlig reception och
informationstavlor. Besökarna ska enkelt förstå hur
de kommer vidare till de platser som de vill besöka,
och aktiviteter som de vill göra. Det ska vara tydligt
för motionärerna var motionsspåren startar och vilka
sträckningar de tar.
En ny parkering som motsvarar storleken på den
parkering som tas bort för att ge plats åt gröningen
anläggs som en förlängning av befintlig parkering
söderut och väster om anläggningen. Bilparkeringen
ska ha stort inslag av grönska med trädrader mellan
bilraderna. Vid Skryllegården blir det därmed lika
många parkeringsplatser på den nya parkeringen
som den nuvarande, medan antalet parkeringsplatser
planeras att öka vid Åkestorpsvägen. En serviceväg
anläggs separat in till Skryllegården för att underlätta för varutransporter och service till anläggningen.

TRAFIKFLÖDEN ANKOMSTOMRÅDET
Cykelväg till Skrylle
Bussväg
Bilväg

Serviceväg/Räddningsväg
Stigar
MTB-spår

VISIONSBILD SKRYLLEGÅRDENS ANKOMSTOMRÅDE

8 | Skryllegården Utvecklingsplan

ILLUSTRATIONSPLAN SKRYLLEGÅRDEN ANKOMSTOMRÅDET
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Skryllegården under ett tak
Förslaget ”Skryllegården under ett tak” innebär att flera av de befintliga byggnaderna ska
finnas kvar men samlas under ett och samma
fristående tak tillsammans med nya byggnader
i en kringbyggd arkitektur. Att spara och bygga
om befintliga byggnader ligger i linje med
det hållbarhetstänkande som ska prägla hela
Skrylles utveckling. I förslaget tillkommer nya
byggnader inom den kringbyggda enheten för
naturum, personalutrymme, konferenslokal
och värmestuga samt utbyggnad av befintlig
restaurang och gym (se illustration t.v.) Detta
skapar en tydlig, välkomnande entrépunkt för
alla besökare. Både nya och gamla byggnader
ska ha en arkitektonisk helhet och vara öppna
och välkomnande åt alla håll - det ska inte
finnas några baksidor, bara framsidor.
Samtidigt som taket samlar ihop och ramar in
byggnaderna skapas också ett inre gårdsrum.
Detta blir en plats som ger möjlighet till
möten och interaktion mellan olika besökare
till Skrylle. Det inre gårdsrummet ska vara ett
landskapsrum där man bevarar befintliga träd
och utvecklar restaurangens uteservering men
som även kan inrymma planteringar och en
liten amfiteater med bibehållen nivåskillnad.
Från gårdsrummet leder stigarna ut från de
öppna hörnen i den kringbyggda byggnadsenheten.

SAMLANDE TAK
N

I anslutning till varje byggnad, inom den
kringbyggda enheten, skapas en särskild entré
och utrymme på utsidan som kan utnyttjas
för att skapa ytterligare rum och som hjälper
till att sprida besökarna till flera målpunkter.
Utanför naturum skapas en samlingsplats för
naturums besökare och startpunkt för naturguidningar. Vid restaurangen kan man skapa
uteservering både på innergården och norr om
byggnaden.

Enhetlig arkitektur
Den sammanlänkade bebyggelsen ska gestaltningsmässigt harmoniera med den natur-/
kulturmiljö som finns i omgivningen men
samtidigt utgöra en modern och intressant
arkitektur. Fasad- och takmaterial kan hämta
sin inspiration från den lokala bebyggelsetraditionen i området. Fasadmaterial skulle då
kunna vara t.ex. puts, tegel eller trä. Exempel
på takmaterial kan vara trä, takpapp, strå/
halm, tegel eller ett vegetationstak. Man kan
eventuellt skapa ett tak med solceller för egen
energiproduktion. Referensbilderna nedan
visar på olika möjliga sätt att gestalta bebyggelsen i framtiden.
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BYGGNADSVOLYMER
(Tillkommande byggnader i färg)

N

Stig mot naturlekplats
Stig mot Skryllesjön
Utegym och spårcentral

Stig från
Åkestorpsvägens parkering

Nya gröningen
Uteservering
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Busshållplats
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Cy
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väg

Parkering

SKRYLLEGÅRDEN I FÅGELPERSPEKTIV SETT FRÅN NORDVÄST

N

INSPIRATIONSBILDER

Naturcenter Amager, Danmark

Vadehavscenter, Danmark

Mellor Primary School, UK

Forest House, Nya
Zeeland

Mellor Primary School, UK

Brockholes Visitor Center, UK

Jagtens hus, Danmark

Favrholm Campus, Danmark
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Nya gröningen

Uteservering

Restaurang

SEKTION GENOM SKRYLLEGÅRDEN OCH DET INRE GÅRDSRUMMET - FRÅN NORR-SÖDER 1:200 (A3)
N

Kontor

SEKTION GENOM SKRYLLEGÅRDEN OCH DET INRE GÅRDSRUMMET - FRÅN VÄST-ÖST 1:200 (A3)
N
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Uteservering

Amfiteater
naturum

Utegym och
motionsspår
Amfiteater

Gym
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Funktioner

Gym och omklädning

Befintliga byggnadsfunktioner på Skryllegården idag är: restaurang, gym, naturum,
kontor/personalbyggnad för friluftsfrämjandet, ekonomi/servicebyggnader och toaletter.
I utvecklingsförslaget tillkommer konferenslokal och värmestuga som nya funktioner
samt gruppträningslokal som tillägg till
gymmet. På bilden på nästa sida visas befintliga ytor (vita) och tillkommande ytor (färgade)
för de olika funktionerna som samlas under
ett gemensamt tak. Det framgår även hur stor
yta de olika funktionerna bedöms behöva
framöver. Ekonomi- och servicebyggnaderna
placeras i nytt läge i sydväst.

Restaurang och konferens
Befintlig restaurang serverar i genomsnitt
180 portioner per dag och har plats för ca 120
sittande gäster. Det finns ett avskilt rum som
kan bokas för mindre konferens med max 20
personer. Det finns en uteplats med plats för
ca 60 personer. Restaurangens kök renoverades
2014 för att uppfylla kommunen miljökrav.
Lokalerna är trånga och slitna och det är ett
hårt tryck på restaurangen, särskilt under
lunchtid. Utbud och kvalité på mat och fika
är hög och priserna är rimliga. Det är viktigt
att behålla en hög kvalitét och rimliga priser i
restaurangen framöver. Enkätundersökningar
som har utförts visar att restaurangen är ett
populärt och efterfrågat matställe i Lunds
kommun, Restaurangen föreslås utökas med ca
80 sittplatser, till 200 sittande gäster, samt en
uteservering för ca 60 personer. Uteservering
på den nya innergården kan bli en attraktiv
plats i skyddat läge. Konferensutrymme för
max 50 personer föreslås, med egen ingång, i
ny byggnad väster om restaurangen.

Kombinationen av motionsspår, utegym
och gym på Skryllegården lockar många
motionärer till anläggningen. I genomförda
enkätundersökningar ger motionärerna motionsspårens standard högt betyg och tycker
att det är viktigt att det finns gott om belysta
spår. Dagens gym är trångt och det finns
efterfrågan om en ny gruppträningslokal och
omklädningsrum behöver byggas ut. I utvecklingsplanen föreslås ny gruppträningslokal på
ca 60 m2 samt utökad omklädning mm med ca
65 m2.

N

Naturum Skrylle
Kommunen har ett 5-årigt rättighetsavtal
med Naturvårdsverket för att driva naturum
Skrylle som löper ut 2017-12-31. Avtalet fastslår att för att kunna förlänga avtalet behövs
större utställningsyta samt personalutrymmen.
Naturums identitet på den lokala platsen
bör också förstärkas. Naturum har idag ett
omfattande aktivitetsprogram och många
efterfrågade guidningar, inte minst för skolor
och förskolor. Verksamheten vid naturum
är viktig för att upprätthålla allmänhetens
kunskap och känsla för naturen och naturens
nyttor (ekosystemtjänster). Naturum spelar
också en viktig roll för information och
utbildning kring allemansrätten. I förslaget
får ett nytt naturum en central plats i den
kringbyggda Skryllegården och med särskild
entré och samlingsplats söder om byggnaden.
Naturum byggs med ca 150 m2 utställningsyta,
samlingslokal för ca 30 personer (en klass),
toaletter och förrådsutrymme.

Fasaderna är öppna mot det inre gårdsrummet

N

Värmestuga
I nära anslutning till naturum planeras en
”värmestuga” för ca 30 personer som kan
erbjuda plats för samling, t.ex. vid skolors och
föreningars verksamhet på Skrylle. Värmestugan erbjuder också plats för att äta medhavd
matsäck vid dåligt väder.

Från innergårdens hörn leder stigar ut i naturen

INSPIRATIONSBILDER

Jagtens Hus
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Serpentine Gallery Pavilion 2011, London UK

Catharina Amalia Park, Holland

Gym inkl. omklädningsrum
(exkl. källare) ca 860m2
• 60m2 gruppträningssal
• 65m2 omklädning, dusch, bastu, toalett
• besökstoalett

naturum ca 250m2

Värmestuga ca 70m2

• utställningsyta 150m2
• 65m2 samlingslokal ca 30 personer
• besökstoaletter, pentry och förråd

• 30 personer
• besökstoaletter

Ekonomibyggnader ca 650 m2
varav 210m2 öppet förråd under
skärmtak.

N

Restaurangen ca 400 m2 + kök

Konferenslokal ca 100 m2

Kontors-/personal-/lagerutrymme ca 300 m2

• 200 sittande gäster
• min. 60 personer uteservering
• ca 150m2 utökning

• 50 personer
• toaletter

• 10 kontorsplatser, lunchrum och
lagerutrymme.

Kontor

Ekonomibyggnader

I dagsläget finns en personalbyggnad för
Friluftsfrämjandets verksamhet (Kvisten).
Byggnaden har tillfälligt bygglov och den
är i ganska dåligt skick. Totalt sett finns ca
200 m2 för kontor och personal, inkluderat
receptionsdelen som finns i gymbyggnaden.
I måttet är även inkluderat förrådsutrymme.
Beräknat behov för personal, inklusive naturums personal, är ca 300 m2 innehållande 10
kontorsplatser, lunchrum och omklädning för
driftspersonal samt lagerutrymme. Kontoret
föreslås placeras i den västra huskroppen. Att
samla all personal nära verksamheterna har
varit prioriterat.

Ekonomibyggnaderna som finns för arbetsmaskiner, utrustning och vedupplag är i
mycket dåligt skick. Byggnaderna ligger också
illa till nära ankomstområdet och med besökare som ofta tar genväg genom arbetsplatsen.
Ny ekonomibyggnad samt förråd under
skärmtak föreslås placeras i områdets sydvästra
område med tillfartsväg i den södra änden av
parkeringen. Från det läget når driftspersonal
lätt ut i hela området utan störning i det mer
intensivt besökta området.
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Lätt att hitta ut i naturen
Ett av de grundläggande koncepten i utvecklingsplanen är att skapa angöringspunkter och
målpunkter vid utvalda platser inom hela Skrylleområdet samt att dessa förbinds med stigar som
gör det lätt för besökaren att hitta ut.

Angöringspunkter
Skryllegården
Skryllegården ska vara den huvudsakliga
entrén till hela området. Här finns många
funktioner samlade under ett tak vilket ger
möjlighet till möten och interaktion. Från
det inre gårdsrummet leder stigar ut för i
olika riktningar. Det är här alla motionsspår
och naturstigar börjar och slutar.

Åkestorpsvägens parkering
Skryllesjön

Entrépunkt till området från sydväst. Här
föreslås en utökad parkering som ska utformas så att den känns trygg med belysning och
toaletter. Med ett nytt tydligare stigsystem,
se nedan, så blir det enkelt att ta sig från
denna södra parkering upp till Skryllegården
eller att ge sig ut till motionsspåren på ett
enkelt och tydligt sätt.

Utsiktsplats
MÅLPUNKT
SKRYLLESJÖN

Glänta

Gröning

Övriga angöringspunkter

Stockstugan
Cykelväg
till Skrylle

Parkering

Via cykelväg från Dalby och Södra Sandby
kommer man enkelt till Skryllegården från
väster. Cykelvägen är asfalterad och har belysning. Det finns planer för en cykelväg från
Lund via Rögle dammar till Skryllegården,
genomförandet bör prioriteras för att öka
tillgängligheten till Skrylle på cykel.

Lekplats
Utegym

ANGÖRING
SKRYLLEGÅRDEN

MÅLPUNKT NATURLEK

Toalett

Vindskydd Belsebo

Skrölle
Backar

Elins Äng
ANGÖRING
ÅKESTORPSVÄGENS PARKERING

Skrylle till fots
från Dalby

ANGÖRINGSPUNKTER, MÅLPUNKTER OCH STIGAR
Angöringspunkter
Målpunkter
Befintliga målpunkter
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Parkering

Hög grad av aktivitet

Ny gröning

Låg grad av aktivitet
Särskild naturaktivitet

N

Busslinje 159 stannar på flera platser runtom
Skrylleskogen, exempelvis vid Trollskogen i
Torna Hällestad, Gryteskog och Måryd. De
hållplatser som angör vandringsleder bör ha
tydlig skyltning.
Det finns en mindre parkering och informationstavla vid Billebjersvägen, väster om
Skryllegården. Platsen är en bra utgångsplats
för att nå ”hundrundan” och de hundträningsstationer som finns längs spåret.
Denna angöringspunkt kan utvecklas.
Genom naturreservatet Rökepipan når
Dalbyborna enkelt Skrylles motionsspår och
strövstigar via ett upplyst spår. Angöring till
MTB spåret finns från parkeringsplatsen vid
Dalbybadet.
Vid Hällestadsvägens västra infart finns en
större parkering som är en populär parkeringsplats för ryttare som kommer med släp
och ger sig ut på Skrylles ridvägar. Denna
angöringspunkt kan utvecklas med exempelvis toaletter.

Målpunkter

Stigar

Målpunkterna är strategiskt viktiga platser i
området med extra stort besöksvärde. Tanken
är att skapa ett system av huvudstigar (Skryllestigarna) genom Skrylleområdet med tydliga
målpunkter.

I Skryllegårdens närområde finns både
motionsspår och strövstigar i varierad natur.
Motionsspåren har ett bra underlag med
regelbundet underhåll, medan strövstigarna
är mer naturliga och inte preparerade (mer
än i blöta och otillgängliga partier). Det är
viktigt att det finns ett rikt utbud av spår
och stigar i bra skick och god tillgänglighet.
Viktiga funktioner som till exempel toaletter
och soptunnor bör finnas längs med stigar
och huvudstråk. Fikaplatser, vindskydd och
eldstäder bör finnas både lättillgängliga längs
rullbara vägar, men också mer undangömt för
att erbjuda en vildare naturupplevelse.

Utöver de huvudsakliga angöringspunkterna
föreslås även särskilda funktioner placerade på
strategiska platser inom området, exempelvis:
grillplatser, vindskydd, uteklassrum, utsiktsplatser, gömsle, lekplats eller gröning. Dessa
platser ges en egen tydlig gestaltning som
förstärker platsen och dess värden.

Skryllesjön
Med andlös utsikt över Skryllesjön och kringliggande landskap föreslås en utsiktsplats, med
utstickande arkitektur som lockar besökare
till platsen. Området kring Skryllesjön kan
utvecklas ytterligare. Några förslag på funktioner som diskuterats i utvecklingsarbetet
är en yogaplattform och en håvningsbrygga i
sjön.

I nuläget finns det ingen tydlig ordning på
stigarna. Det kan upplevas rörigt och ibland
svårt att hitta rätt. I utvecklingsplanen föreslås
därför ett nytt system av stigar som tydligt
hänger samman och har ett tydligt förhållande
till varandra. Systemet av stigar blir därmed
mer överskådligt och gör det lättare att hitta i
området.

Nät av stigar med identitet
Naturleken
Skrylles naturlek har redan blivit en populär
målpunkt för många barnfamiljer. Platsen kan
utvecklas vidare med vindskydd, toaletter och
annan service. Intill befintlig naturlek finns
planer för en funktionsanpassad naturlek.

Stigarna som förbinder de två viktiga
angöringspunkterna Skryllegården och
Åkestorpsvägens parkering med målpunkterna
Skryllesjön och Naturleken ska utgöra det
övergripande stigsystemet (Skryllestigarna). De
utgör ryggraden för hela området, förgrenar
sig och ansluter till ett nät av motionsspår och
strövstigar. Det blir avgörande för hur lätt det
blir att orientera sig i området. Skryllestigarna
ska ha en egen identitet som visar att de
tydligt hänger samman. Detta kan skapas
genom t.ex. särskilt val av markbeläggning
och belysningsarmatur. Tillgängligheten ska
vara god, och de ska vara lättorienterade och
väl funktionsanpassade. De flesta stigarna har
sin utgångspunkt vid Skryllegården. Därifrån
ska man t.ex. lätt nå hundspåret på den västra
sidan om väg 952. Från parkeringsplatsen ska
man enkelt nå MTB-spåren och hitta ut till
Skåneleden och grillplatserna i området.
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Förslag på utveckling
av angöringspunkter,
målpunkter och
stigsystem i
Skryllegårdens
närområde.

UTVECKLING AV
ANGÖRINGSPUNKTER

Angöringspunkter
Målpunkter
Skryllestigarna
Cykelväg till Skrylle
Motionsspår
Övriga stigar

UTVECKLING AV MÅLPUNKTER

Utekla
Skryllegården

Nya grillplatser

Skryllegården
Utsiktsplats med tak
Åkestorpsvägens parkering

Brygga vid Skryllesjön

Skyltning vid angöringspunkter
Gömställe
Grillplats

Utsiktstorn vid Skröllebackar

Uteklassrum

Åkestorpsvägens parkeringsplats
Åkestorpsvägens parkeringsplats

Busshållplatser
Yogaplattform
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UTVECKLING AV STIGSYSTEM

Brygga

Yogaplattform

Förbättra möjligheterna att cykla
till/från Skrylle med bra cykelvägar
från Dalby och Södra Sandby

Utsiktsplats

assrum

Huvudstråken Skryllestigarna
binder samman Skryllegården
med Åkerstorpsvägen,
naturlekplatsen och Skryllesjön.

Gömställe

Grillplats

Motionsspår, markerade avstånd
och vissa av dem med elbelysning

Utsiktstorn

Grillplats

Angöring Skrylle till fots
N

Övriga stigar: Naturstigar,
mountainbikespår och ridvägar
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Genomförande

N

Skryllegården föreslås byggas ut i etapper
vilket gör att funktioner kan adderas
och byggnadsvolymer kan justeras efter
önskad prioritering och ekonomi. Här
nedan följer ett förslag till etappindelning för genomförande av förslagen i
utvecklingsplanen.
Det är en fördel om man redan tidigt i
utbyggnadsskedet skapar den samlande
strukturen genom att bygga den gemensamma takkonstruktionen. Det är också
viktigt att ge Skryllegården sin framtida
identitet genom att omgestalta befintliga
byggnader så att de snabbt harmonierar
med ny bebyggelse. Det arkitektoniska
formspråket bör tas fram inledningsvis
för att gälla genom hela projektet.
Genom att utveckling och utbyggnad
av Skryllegården sker etappvis fördelas
kostnaderna över tid och det finns
möjlighet att prioritera om eller addera
ev. tillkommande funktioner på ett enkelt
sätt.

BYGNAD

BYGNAD

N

LANDSKAP
2018 - 2023
2020-2025

Etapp 1
I den första etappen skapas en tydlig
entré till Skryllegården. Baksida blir
framsida och skapar en välkomnande
ankomst.

Byggnader
•

•

Bygga det tak som ska knyta
samman den befintliga bebyggelsen med nya byggnader i form
av en kringbyggd innergård
Omgestalta och bygga om
befintlig bebyggelse i enhetlig
arkitektur

•

Bygga nytt naturum

•

Skapa en tydlig och inbjudande
huvudentré

•

Skapa ny parkering i sydväst, och
ersätta den nordöstra delen av
parkeringsplatsen
Anlägga en ny gröning på parkeringen som flyttats och därmed
ersätta delar av nuvarande
gröning

•

Bygga serviceväg

•

Nuvarande naturum byggs om
till samlingslokal

Uppskattad kostnad
58 000 000 – 75 000 000 kr

BYGNAD

LANDSKAP
2023 - 2026
2025-2028

Etapp 2
Syftet med etapp två är att stärka och
förbättra möjligheten att hitta i området
samt att flytta verksamhetsområdet
för driften till den sydvästra delen av
Skryllegården och att anlägga serviceväg
till restaurangen.

Byggnader
•

Landskap
•

N

N

Riva befintliga ekonomibyggnader
och bygga nya ekonomibyggnader
på nytt läge (väster om anläggningen).

Landskap
•

Anlägga den nya innergården.

•

Anlägga nya målpunkter i området.

N

2026 - 2030
2028-2032

Etapp 3
Syfte med den här etappen är att
bygga färdigt anläggningen.

Byggnader
x Bygga värmestuga, kontor/personal/lager och konferenscenter
(västra flygeln).

Landskap
Uppskattad kostnad
19 000 000 – 28 000 000 kr

•

Omgestalta området där
ekonomibyggnader och friluftsfrämjandets kansli legat

x Anlägga de nya stigarna som
föreslås i utvecklingsplanen
(delvis på existerande stigar)
x Utöka parkeringen vid
Åkestorpsvägen

Uppskattad kostnad
16 000 000 – 23 000 000 kr
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Planen tar fram ett ”idékoncept” om Skrylle
i framtiden där en omfattande nuläges- och
behovsanalys har utförs under arbetet.
Planen ger ett första förslag om utveckling
och etappindelning. Kostnadsberäkningen
är en grov uppskattning och omfattar inte
driftskostnader. För att få en uppfattning av
realistiska kostnader för genomförande av
utvecklingsplanen och de olika deletapperna
måste nästa steg i utvecklingsarbetet vara att
ta fram ett detaljerat förslag gällande gestaltning och material för byggnaderna.
Delar av Skryllegårdens byggnader kan hyras
ut och därigenom ge intäkter som räknas in
i fortsatt budgetarbete. Det finns troligen
externa medel att söka för finansiering av delar
av utvecklingsplanen.

Kostnadsuppskattning
Byggnader
För om- och nybyggnad av byggnader inom
utvecklingsplanen uppskattas kostnaden för
färdigställd yta vara mellan 15 000–20 000
kr per kvadratmeter. För tak är uppskattad
kostnad 5 000 kr per kvadratmeter.
Ombyggnad av befintlig bebyggelse: 1 260 kvm
Nybyggnad: 1 370 kvm
Tak: ca 2 800 kvm

Vägar, stigar, grönyta och parkering:
För anläggande av väg/parkering bedöms
kostnaden ligga mellan 1 500–2 000 kr per
kvadratmeter, gång- och platsytor bedöms
kosta mellan 1 000–1 500 kr per kvadratmeter
att anlägga. Att anlägga grönytor bedöms kosta
mellan 400-700 kr per kvadratmeter.
Stig/plats (grus): 9 000 kvm
Grönyta: 26 000 kvm
Väg/parkering: 13 000 kvm
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Analys
Angöring
Skrylleområdet är tillgängligt med bil, regionbuss, cykel och även sammanknuten med den
regionala Skåneleden, en vandringsled. Vägkorsningen vid huvudvägen och infartsvägen
samt parkeringsplatsen dominerar ankomsten
till Skryllegården. Man anländer till en stor
identitetslös parkeringsplats eller till en
anonym busshållplats en bit från anläggningen. Det saknas en tydlig huvudentré och
reception. Byggnadernas huvudentréer vänder
sig i hög grad bort från ankomstpunkten till
området. Ankomsten till området uppfattas
därför som en baksida. Detta förstärks ytterligare genom att det första besökaren möter är en
service/personalparkering och entré, tekniska
funktioner och avfallshantering.
På grund av att det idag saknas en tydlig
förbindelse och entré till anläggningen är det
svårt att orientera sig från busshållplatsen
och parkeringen. Informationsskyltar och
vägvisare har rustats upp under senare år.
Det ger ett bättre och mer ordnat intryck för
besökarna. Naturen känns långt borta och inte
förrän man når stigarna kan man uppleva de
höga naturkvaliteterna i området. Framme vid
Skrylle informationscentral finns det tydlig
och omfattande information om området. Här
finns också motionscentralen, som visar vilka
motionsspår som finns och sträckningen för de
olika spåren. Naturum fyller en viktig funktion för information och kunskap om naturen
i omgivningarna.

N
ORIENTERING
Stigar

Serviceväg / handikapp

Orienteringstavla

Cykelväg / MTB spår

Bussväg

Vägval

Bilväg

Parkering

Aktiviteter
Skryllegården
Området kan delas in i 3 zoner: ankomst,
parkering och aktivitetsplanen. I direkt
anslutning till Skryllegården finns en hög
koncentration av aktiviteter. Dessa är indelade
i tre undergrupper (högaktivt, lågaktivt samt
särskilt naturvärde) och finns på olika avstånd
från Skryllegården. Kring Skryllegården
dominerar aktiviteterna med motionsspår,
utegym och gym inomhus. Naturum samlar
många besökare liksom restaurangen och
gröningen/lekplatsen.

SKRYLLE SJÖN

Grillplats

Hög grad av aktivitet

Glänta
Vindskydd

I det direkta närområdet till Skryllegården
pågår många olika aktiviteter. Här finns t.ex.
naturum, äventyrspedagogernas verksamhet,
motionsspårcentral, utegym, flera grillplatser,
vindskydd, Stockstugan samt naturstigar för
barnen (Mulle- och Vilsestigen).

Vindskydd
Grillplats

Vindskydd

Stockstugan

Grillplats

AKTIVITETSOMRÅDE
naturum
Grillplats

Låg grad av aktivitet
En bit längre bort från Skryllegården finns
färre aktiviteter. Samtidigt är dessa aktiviteter
samlade i större besöksdestinationer, som
ligger längre ifrån varandra t.ex. Belsebo
vindskydd, naturleken, Elins äng. Detta ger
möjlighet till att uppleva och uppehålla sig i
naturen på flera olika sätt.

Utegym

Lekplats
Tipi
Grillplats

NÄRNATUROMRÅDE

Naturlekplats

Grillplats

SKRÖLLE
BACKAR

Belsebo
Grillplats
Grillplats

Särskilt naturvärde
Här befinner vi oss längst bort från Skryllegården. Aktiviteterna är mer tydligt
kopplade till naturen. Här finns till exempel
viltgömslet ”Gyltan” som kan bokas för viltspaning.

AKTIVITETER
Parkering
Ankomst
Aktivitetsplanen
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Hög grad av aktivitet
Låg grad av aktivitet
Särskilt naturvärde

N

Funktioner

Analys
Naturkaraktärer
Ankomstområdet
Ankomstområdet och ytan omkring Skrylle
informationscentral upplevs i hög grad som
exploaterat och präglat av många olika aktiviteter. Kontakten med naturen är inte påtaglig
vid ankomsten, parkeringsplatsen hårdgjorda
yta dominerar. Området upplevs ganska slitet.

Skryllesjön

Natur- och skogsområde med lägre
naturvärde

Stockstugan
Parkering

Området nära Skryllegården präglas av
gräsmattor och ungskog som är på tillväxt
efter stormen Carola (1999). Gallring av
skogen har påbörjats.

naturum

Natur- och skogsområde med högre
naturvärde
Upplevelsen av naturen kring Skryllegården
tilltar gradvis när man rör sig ut i området åt
öster, söder och västerut. Norr om anläggningen ligger det stora stenbrottet och Skryllesjön
(som tidigare var stenbrott). Skogen tilltar
gradvis ut från Skryllegården och det finns
stora möjligheter till olika naturaktiviteter.
Skogen i Skrylle präglas av blandskog med
bok, ek och björk av skiftande karaktär och
ålder. I den södra delen finns äldre granskog.

Särskilda naturupplevelser
Skryllesjön och Skrölle Backar har stora
upplevelsevärden genom att den slutna skogsmiljön öppnar upp sig och erbjuder utsikt
över landskapet. Från kanten av det nedlagda
stenbrottet vid Skryllesjön kan man blicka
ut över ett hänförande landskap och då man
vandrar från skogen ut i det öppna landskapet
vid Skrölle Backar kan man få en skön frihetskänsla.

Naturlekplats

Belsebo
Skrölle
backar

N
NATURKARAKTÄR
Ankomstområdet

Område med särskilda naturvärden

Natur- och skogsområde av lägre naturvärde

Område med särskild naturaktivitet

Natur- och skogsområde

Utsiktspunkt med stora naturvärde

Stigar
Det finns många stigar som går i samma riktning från Skryllegården. Det bidrar till att det
kan vara svårt att orientera sig och hitta rätt i
området, trots många skyltar.

Naturstigar
Motionsspår 2,2 km
elbelyst

Naturstigarna är inte preparerade och ger en
bra upplevelse av naturen.

Motionsspår

Start - Myrstigen

Det finns en lång rad motionsspår inom
Skrylleområdet. De är belagda med grus och
underhålls för att erbjuda god standard för
löpträning. Vissa spår har belysning.

Motionsspår 2,2 km
elbelyst

Start - Vilsestigen
Start - Ulastigen
Motionsspår 3 & 5 km
elbelyst

Start - Mullestigen

Motionsspår 3 & 5 km
elbelyst

Lätta spåret 1,2 km
elbelyst

Motionsspår 10 km

N

STIGAR
Motionsspår
Naturstigar

Övriga stigar
Mountainbikespår

Skåneleden
Skryllegården Utvecklingsplan | 23

Analys
Byggnader

Driftsbyggnader
område på ca 600 m2

Befintlig bebyggelse har idag en väldigt
varierad karaktär, med olika byggmaterial. Det
finns inget tydligt samband varken i utförande
eller placering av byggnader.
Huvudbyggnaderna är i gult tegel med slutna
fasader. Restaurangen öppnar sig mot söder
med glaspartier och utgång till uteservering.
Även gym och receptionsbyggnaden har slutna
fasader som inte medverkar till att skapa
kontakt mellan inne och ute.

Restaurangen
“Kvisten”
Friluftsfrämjandets
kansli och Äventyrspedagogernas lokal

idag ca 280 m2 + kök 60m2
- 120 sittande gäster
- 20 personer konferenslokal
- 60 personer uteservering

Beﬁntliga funktioner
Byggnaderna används idag för restaurang,
naturum, gym-/omklädning, reception, motionsspårcentral, utegym och toaletter. Samtliga vänder sig till besökare i området. Utöver
detta finns kontor/personal-/lagerutrymme
samt ekonomibyggnader och verkstad för drift
av anläggningen.

Föreningslokal
Besökstoaletter, HWC
idag ca 60m2

naturum
idag ca. 60m2
Kontor och personalutrymme
idag ca 200 m2
Gym inkl omklädningsrum och reception
(exkl källare)
idag ca 800 m2
Befintliga funktioner / byggnader samt volym
Lokaler för besökare
Lokaler för drift och personal

Ankomstområde

“Kvisten” , Friluftsfrämjandets kansli

Servicebyggnader

Ovan och ovan t.h. Skryllegårdens huvudbyggnader
med gym och restaurang ur olika vinklar.
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naturum Skrylle

Äventyrspedagodernas lokal

Analys
OMMUNEN

B U A UNDE SÖ NING

2DNDJIðMJBM<H,<OPMPH

SKRYLLE

VISION / MÅLBILD
- Ett attraktivt besöksmål for rekreation, friluftsliv,
naturupplevelser och motion
- Välkomnande, småskaligt och familjevänligt
- “Mitt i naturen”
- Skryllegården som en helhet
- Stort utbud av aktiviteter i området
- Hållbarhetstänkande och kostnadseffektivitet

PROGRAM

BA N OCH UNGA

'ÇNO@I

+

 ¶M

+
SAMLAT RESULTAT 15-65+ ÅR
- Flera belysta motionsspår
- Bättre tillgänglighet till servicefunktioner
(toaletter, grillplatser, naturum, osv.)
- Välskötta grillplatser
- Bättre utegym (nytt byggdes 2015)
- Bättre naturum
- Bättre överskådlighet / förmedling av aktiviteter
på Skryllegården

- Utvidga bebyggelse, restaurang, gym, kontor,
ekonomibyggnader, värmestuga, toaletter, parkering

SKOLOR/FÖRSKOLOR,
FRILUFTSFRÄMJANDET, SCOUTER,
IDROTTSFÖRENINGAR OCH FAMILJER
För de yngsta: Viktigt med närområdet, Mulle-,
Vilse-, Myr- och Ulastigen samt kilometerspåret med
installationerna där. Barnens målpunkter bör ej vara alltför
långt bort.
För de äldre: Elins äng viktig för skolor. Möjligheten till
orientering och friluftsdagar.
Önskemål från besökare med barn: Fikastuga för
medhavd mat, korta och tydliga stigar, programaktiviteter
Att naturen ska finnas tillgänglig i närområdet för
barn som inte rör sig så långt eller barn med olika
funktionsnedsättningar. Att de vilda djuren och naturen
kan upplevas i närområdet som de gör idag med,
möjlighet till att bygga kojor fritt och vara i ”orörd” natur.
Inte för mycket tillrättalagt.

NYA KRAV PÅ NATURUM
- Port till naturen
- En tydlig egen identitet och entré
- En del av huvudentrén till området
- Tillgänglighet
- Enkelt att hitta naturum
- Försäljning och servering i anslutning
- Lokal förankring
- Högt besöksvärde även obemannat
- Anslutning till attraktiva målpunkter
- Attraktion i sig självt

Grupper vill: Röra på sig, ha bekvämligheter som toaletter,
grillplatser, vindskydd nära, vedköp i reception.
Målgrupperna gillar: Dammen, Skryllesjön, rumsligheten
vid grillplatserna med alla småstigar, upplevelsestigarna,
naturleken, den vanliga lekplatsen, kullarna och den
öppna ytan framför Skryllegården. Viltgömslet Gyltan, att
fika på restaurangen.

Källhänvisningar
Fotograﬁer
Om inte annat anges. tillhör foton Lunds Kommun, Friluftsfrämjandet och Arkitema Architects.
Fotografer är i första hand Sofie Persson, Sven Persson och personal på Lunds kommun och
Arkitema Architects. Källhänvisning för övriga bilder, se nedan.
INSPIRATIONSBILDER SIDA 11

INSPIRATIONSBILDER SIDA 14

INSPIRATIONSBILDER SIDA 18

Naturcenter Amager
Foto: Naturstyrelsen

Jagtens hus
Foto: Arkitema Architects

Mellor Primary School, Cheshire, UK Foto:
Beccy Lane
Sarah Wigglesworth Architects

Serpentine Gallery Pavilion 2011, London,
Storbritannien
Foto: The Garden Consultancy
Peter Zumthor, Piet Oudolf

Pinohuacho Observation Deck, Chile, 2006
Foto: Rodrigo Sheward
http://www.archdaily.com/4160/pinohuachoobservation-deck-rodrigo-sheward

Jagtens hus
Foto: Arkitema Architects
Vadehavscentret, Danmark
Foto: Christer Holte
Dorte Mandrups Arkitektur
Forest House, Nya Zeeland
Foto: Fearon Hay Architects
Brockholes Visitor Center, UK
Foto: Adam Khan Architects
Favrholm Campus, Danmark
Foto: Iwan Baan
Arkitekter: SeARCH/Holland

Catharina Amalia Park, Holland
Foto: Okra Landschapsarchitecten

Unplugged Kingsize Megaphones
Foto: Tõnu Tunnel
Birgit Õigus & Estonian Academy of Arts
students, Pähni Nature Centre, Estonia, 2015
Viewing tower, The Netherlands
Foto: ateliereenarchitecten
Foto: Hiking The Appalachians
http://www.hikingtheappalachians.com
Foto: ateliereenarchitecten
Viewing tower, The Netherlands
Ika Meditation Spot
Foto: Bence Pásztor
Arkitekter: : Gerge Batizi-Pócsi and Péter
Batizi-Pócsi (batlab architects), Bence Pásztor
(studio nomad), 2015 Csernaton, Transylvania,
Romania
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-17

§ 199 Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen.
Godkännande.
Dnr BN 2019/0340

Jäv
Börje Hed (FNL) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen
är att pröva lämpligheten av att förtäta området med bland annat
bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande
centrumverksamheter.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
utökat förfarande i plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4
34§ plan- och bygglagen.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att förslaget till
detaljplan är förenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagenoch
föreslår byggnadsnämnden att godkänna detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-04
Plankarta med illustration 2019-10-04
Planbeskrivning 2019-10-04
Granskningsutlåtande 2019-10-04
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om planuppdrag
2018-02-01

Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Ann Tångmark (FNL) yrkar
återremiss och att detaljplanen ändras så
- att verkstadsbyggnaden ritad av Nyberg och Koistinen beläggs med
rivningsförbud (r) på planen,
- att specifikationerna för bostäder på platsen för
verkstadsbyggnaden (B, IV, F1, f3 och v1) tas bort.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-17
Dessutom
- att byggnadsnämnden inte nu och i fortsättningen överlåter till
exploatörerna att ta ställning i frågor om kulturarv och stadsbild.
Björn Abelson (S) med instämmande av Dimitrios Afentoulis (KD),
Axel Hallberg (MP), Klas Svanberg (M) och Christoffer Karlsson (L)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson
(S) yrkar avslag på Ann Schlyters (V) m. fl. återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S) och Axel
Hallberg (MP) röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ann Tångmark (FNL) och Ann Schlyter (V) röstar för bifall till
återremiss i enlighet med Ann Schlyters (V) m. fl yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 9 röster mot 2 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

godkänna detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande
och
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till motivering.

Reservationer
(V) och (FNL) reserverar sig mot beslutet. (V) inger skriftlig
reservation (se BN Protokollsbilaga § 199).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-10-17

Protokollsanteckningar
Klas Svanberg (M): Vi anser inte att detaljplanen för
Råbykungen/Stenkrossen är bra. Vi hade hellre sett att Stenkrossens
byggnad ersatts med en kombination av bostäder och plats för
kulturverksamhet.
Bo Wennergren (FI): FI stödjer V:s förslag till återremiss.

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-17

BN 2018/0541

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2019-10-17 kl. 17.00–
19.00

Ledamöter

Klas Svanberg (M), ordförande, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 194
Börje Hed (FNL), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 194,
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av § 199
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L), anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 204
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Daniel Fatemi (S)
Margita Malmros (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD), närvarande § 188- 208, kl. 17.11-19.00

Tjänstgörande ersättare

Axel Nordberg (L), tjänstgör för Christoffer Karlsson (L) § 204
Lena Gustafsson (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M) § 194
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Dragan Brankovic § 185-187
och tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 199

Ersättare

Sofia Kristensson (M)
Nikola Maka (S)
Christina Sjöström (MP)
Helmut Moser (V)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Daniel Wasden, planarkitekt
Kent Ratcovich, planarkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Petter Eiring, bygglovschef
Madeleine Rosqvist, administratör

Justerare

Margita Malmros (S) med Ann Schlyter (V) som ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-17

BN 2018/0541

Paragrafer

§ 185–208

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1, 2019-1023, kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M) § 185- 193, § 195- 208 Börje Hed (FNL) § 194

Justerare

Margita Malmros (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Paragrafer

§ 185–208

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2019-11-18

Utdragsbestyrkande

BN Protokollsbilaga § 199

Reservation från Vänsterpartiet, ärende 16. Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen.
Godkännande.
Återigen avstår Byggnadsnämnden från att ta sitt ansvar och ta ställning i en
bevarandefråga. Förra gången var det planen för Grynmalargården, som tillät
bevarande- eller rivning beroende på exploatörens eller servicenämndens
ställningstagande. Denna gång gäller det de unika modernistiska verkstadsbyggnaderna
ritade av Bernt Nyberg och Karl Koistinen.
I detaljplaneförslaget är byggnaden markerad med k, vilket betyder att fasaden vid
renovering inte får förvanskas. (Förhoppningsvis betyder det att de mindre
förvanskningar i form av några fönster och dörrar, som redan skämmer byggnaden,
återställs). Men något r för rivningsförbud är inte föreslagit. Istället anges att bostadshus
får byggas i fyra våningar, ha underjordiskt garage och ett visst djup. Vänsterpartiet
menar att byggnadsnämnden inte exploatörerna ska ta ställning till kulturarv och
stadsbild.

Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse

Planavdelningen

2019-10-04
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Diarienummer

BN 2019/0340

Henrik Nilsson Thelander

Byggnadsnämnden

046-359 58 17
henrik.nilsson@lund.se

Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen.
Godkännande.
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen
är att pröva lämpligheten av att förtäta området med bland annat
bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande
centrumverksamheter.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
utökat förfarande i plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4
34§ plan- och bygglagen.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att förslaget till
detaljplan är förenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen
och föreslår byggnadsnämnden att godkänna detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-04
Plankarta med illustration 2019-10-04
Planbeskrivning 2019-10-04
Granskningsutlåtande 2019-10-04
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om planuppdrag 2018-02-01

Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Förslaget innebär ett i huvudsak bilfritt område med publika platser
och stråk. Detta ökar barns möjlighet att röra sig fritt inom
planområdet. Den befintliga grönskan sparas och ett park- torgrum
föreslås. Grönskan har stor betydelse för barns välbefinnande och
utveckling. Förslaget innebär också att utrymme för förskola säkras i
närområdet. Barn har inte hörts separat i ärendet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-10-04
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BN 2019/0340

Ärendet
Från servicenämnden och tekniska nämnden inkom 2019-07-01 en
ansökan om att för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen genom
detaljplan pröva förutsättningarna för ny bebyggelse innehållande
bl.a. bostäder och skola.
Stadsbyggnadskontoret erhöll 2010-08-05 planuppdrag av
byggnadsnämnden.
Ett planprogram upprättades och var föremål för samråd under
tiden 16 maj 2011 – 1 juli 2011.
Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 4 november – 20
december 2013.
Efter samrådet skedde sådan förändringar gällande de kommunala
intressena och förutsättningarna för området att det fanns
svårigheter att gå vidare med planarbetet utan att göra betydande
förändringar i det förslag som var aktuellt i samband med samrådet.
Med anledning av det fattade byggnadsnämnden 2017-05-18 ett nytt
inriktningsbeslut i ärendet.
Stadsbyggnadskontoret upprättade därefter ett nytt samrådsförslag
baserat på förutsättningarna i inriktningsbeslutet. För att
detaljplanen ska kunna hanteras enligt gällande lagstiftning fattade
byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, dels om avskrivning av det
ursprungliga ärendet ovan, och dels om ett nytt planuppdrag.
Planförslaget skulle upprättas med ett utökat förfarande.

Planförslagets innehåll
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innefattar:









Ca 270-325 nya bostäder.
Möjlighet till kulturverksamhet i befintliga och delvis i nya
byggnader i kvarteret Stenkrossen.
En ny förskola med 8 avdelningar (ca 2100 kvm) med
tillhörande friyta på ca 4000-4100 kvm.
Den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca
2300 kvm.
Möjlighet till centrumlokaler.
Bevarande av fyra byggnader som är av kulturhistoriskt
värde.
Ett nytt park-/torgrum på ca 5000 kvm som innehåller bland
annat multisportplan i anslutning till Hardebergaspåret.
Säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och
cykelstråk.

Tjänsteskrivelse
2019-10-04
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BN 2019/0340

Illustrationsplan
1. Park-/torgrum med bland annat multisportplan
2. Kulturverksamhet (kulturverkstaden Stenkrossen) alternativt
bostäder/kulturverksamhet
3. Förskola/bostäder
4. EOS-hallen (idrottshall)
5. Förskolegård
6. Bostäder/möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning
7. Bostäder/möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning
8. Bostäder/möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning
9. Markparkering

Tjänsteskrivelse
2019-10-04
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BN 2019/0340

Modellbild med föreslagen struktur från sydväst

Stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram förslaget
I det inledande skedet av planprocessen har stadsbyggnadskontoret
utrett vilka allmänna intressen som finns inom området. Med stöd av
den utredningen har kontoret kommit fram till att förhållandena inte
är sådana att detaljplanen ka förväntas medföra en betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4 34§ plan- och
bygglagen.
Planförslaget hölls tillgängligt för samråd 1 mars-25 april 2018.
Synpunkterna under samrådet ledde till en del mindre justeringar,
däribland:









Bostäder möjliggjordes som användning ovan bottenvåningen
på den föreslagna byggnadsvolymen söder om EOS-hallen.
Byggrätterna i anslutning till EOS-hallen justerades så att det
är möjligt att uppföra övriga byggnader i det berörda
kvarteret och samtidigt bibehålla befintlig entrédel till EOShallen.
Multisportplanen planlades som kvartersmark med
användningsbestämmelsen R2 – idrottsplan.
Garage- och lagerbyggnaden (1924) förseddes med en
byggrätt som möjliggör en tillbyggnad österut.
Byggrätten justerades för förskolebyggnaden/bostadshuset
(3 i kartan) samt för bostadshusen (8 i kartan).
Förskolegårdens utbredning justerades.
Kompletteringar gjordes med resultatet från kompletterande
markundersökningar, skyfallsutredning och arkeologisk
utredning.

Planförslaget hölls tillgängligt för granskning 8 april – 2 maj 2019.
Granskningen har inte resulterat i några ändringar av planförslaget.

Tjänsteskrivelse
2019-10-04
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BN 2019/0340
Inkomna yttranden och stadsbyggnadskontorets kommentarer
under samråd och granskning finns redovisade i
granskningsutlåtandet. Ett antal kringboende är kritiska till
planförslagets innehåll och utformning.

Motivering av stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och
länsstyrelsens granskningsyttrande. Planförslaget innebär en
förtätning i en central del av Lunds stad. Förtätning av staden i en
sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där
jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras är en central strategi
för hur Lunds kommun ska växa.
Stadsbyggnadskontoret menar att den föreslagna
bebyggelsestrukturen, dess användning och de föreslagna
våningsantalen/byggnadshöjderna innebär en rimlig
sammanvägning mellan allmänna och enskilda intressen och en
rimlig anpassning till omgivningen. Stadsbyggnadskontorets
bedömning är att planförslagets påverkan på omgivningen i form av
till exempel skugga, insyn och trafikalstring är rimlig i en stad av
Lunds karaktär och storlek.
Stadsbyggnadskontoret anser inte att det kvarstår några
intressekonflikter eller olägenheter i den bemärkelse som avses
enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att
att

godkänna detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande
och
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till motivering.

Ole Kasimir
planchef

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Henrik Nilsson
planarkitekt

