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Aktualisering av Lokala utvecklingsprogram 
(LUP) SDN Lundby 2020 

Förslag till beslut 
Aktualiserad behovsanalys och åtgärdsförslag i Lundbys lokala utvecklingsprogram 

2020–2021 för samtliga sju primärområden samt det samlade för hela Lundby förklaras 

politiskt antagen och gällande.  

Sammanfattning 
Syftet med det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) är att visa den lokala politiska viljan 

och inriktningen för stadsdelens önskade utveckling genom prioriterade åtgärdsförslag 

grundade i en analys av lokal kunskap. De lokala utvecklingsprogrammen för respektive 

primärområde samt ett samlat för hela Lundby togs löpande av nämnden under 2016 och 

2017. Inför år 2019 reviderades förslagen i de lokala utvecklingsprogrammen. 

Förvaltningen har nu aktualiserat behovsanalyserna och åtgärdsförslagen för samtliga 

primärområden samt det samlade dokumentet för hela Lundby. Aktualiseringen ska 

fungera som ett medskick till ny nämndorganisation 2021 och socialnämnden Hisingen. 

Ändringarna i de lokala utvecklingsprogrammen lyfts nu i nämnden för beslut så att dess 

innehåll kan förklaras politiskt antaget och gällande. Resterande delar av de lokala 

utvecklingsprogrammen har reviderats med aktuell statistik, aktuell lokal kunskap samt 

en uppdaterad skrivelse från Stadsdelsdirektören kring Lundbys utveckling.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har i framtagandet, revidering och aktualisering av de lokala 

utvecklingsprogrammen förhållit sig till stadens miljömål och andra riktlinjer för 

ekologisk hållbarhet.  

Bedömning ur social dimension 
De lokala utvecklingsprogrammen förhåller sig främst till social hållbarhet, då det är det 

som ligger i nämndens uppdrag gällande stadsutveckling.  

Förvaltningen har med grund i den lokala kunskapsbasen samt pågående 

stadsbyggnadsprocesser utfört en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av 

samtliga primärområden. Analysen har resulterat i konkreta och platsspecifika 

åtgärdsförslag, som till stor del överensstämmer med redan aktuella planeringsprocesser 

men som tydliggör det sociala perspektivet. Att på detta sätt skapa ett ramverk ur ett 
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lokalt helhetsperspektiv, i förhållande till hela staden, bedömer förvaltningen stärker 

stadsdelsnämnden Lundbys medverkan i samhällsplaneringen och bidrar till bättre 

förutsättningar för stadsdelen att utvecklas i riktning mot social hållbarhet. Då detta även 

är ett medskick till ny nämndorganisation 2021 ser förvaltningen att aktualiseringen av de 

lokala utvecklingsprogrammen kan ligga till grund och ge goda förutsättningar för ett nytt 

lokalt utvecklingsprogram för socialnämnden Hisingen men också här stärka 

socialnämndens medverkan i planeringsprocesser.  

Arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen genomsyras av sociala och lokala 

perspektiv utifrån kunskapen i den lokala kunskapsbasen, som till stor del bygger på 

material från medborgardialoger. Den lokala kunskapsbasen har utgjort grunden för den 

sociala konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys som gjorts för de lokala 

utvecklingsprogrammen.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 19 

november 2020. 

Bilagor 
1. Lokalt utvecklingsprogram Lundby 

2. Lokalt utvecklingsprogram Eriksberg 

3. Lokalt utvecklingsprogram Kvillebäcken 

4. Lokalt utvecklingsprogram Kyrkbyn 

5. Lokalt utvecklingsprogram Kärrdalen 

6. Lokalt utvecklingsprogram Lindholmen 

7. Lokalt utvecklingsprogram Rambergsstaden 

8. Lokalt utvecklingsprogram Slätta Damm  
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Ärendet  
Lundbys lokala utvecklingsprogram ska uppdateras årligen. I år att 

utvecklingsprogrammen aktualiserats och fungerar som ett medskick in i den nya 

nämndorganisationen som träder i kraft den första januari 2021. Lundbys aktualiserade 

utvecklingsprogram lyfts nu i nämnden så att innehållet kan förklaras politiskt antaget 

och gällande.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt §4 i reglementet för Göteborgs stadsdelsnämnder ska nämnderna medverka i 

samhällsplaneringen. Medverkan ska bygga på sociala erfarenheter och särskilt syfta till 

att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska, 

enligt regementet, systematisera dessa erfarenheter så att de kan utgöra ett stöd för 

strukturinriktade insatser i samhällsplaneringen. 2013 kom ett uppdrag från 

kommunfullmäktige om ökat inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen och 

en utredning gjordes. Genom utredningen gavs ett uppdrag om att 

stadsdelsförvaltningarna skulle ta fram lokala kunskapsbaser och lokala 

utvecklingsprogram.  

Lundby har sedan 2014 en lokal kunskapsbas för hela stadsdelen. Under 2018 har 

Lundbys lokala kunskapsbas blivit kartbaserad och strukturerats efter kategorierna i 

modellen för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Modellen är framtagen 

av Göteborgs Stad för att få ökad kunskap om platser och identifiera viktiga sociala 

aspekter som behöver tas om hand i arbetet med den fysiska planeringen. Kategorierna 

benämns Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet samt Hälsa och säkerhet. 

Lundbys lokala kunskapsbas består av tre huvudsakliga delar vilket innefattar statistik 

från Göteborgsbladet, kvalitativa data från dialoger med Lundbybor, medarbetare från 

stadsdelsförvaltningen Lundby samt data från andra förvaltningar inom staden. Den 

lokala kunskapsbasen visar därför fakta om befolkningen och bostadsbeståndet samt vilka 

behov och önskad utveckling som framkommit genom dialog med medborgare och 

medarbetare.  

Lundbys lokala utvecklingsprogram är den handlingsinriktade förlängningen av 

kunskapsbasen som ska visa en inriktning för stadsdelens önskade utveckling samt slå 

fast den politiska viljan för prioriterade åtgärder i Lundby och i varje primärområde. De 

lokala utvecklingsprogrammen är ett komplement till mål- och inriktningsdokument och 

den politiska styrningen av stadsdelens utveckling med fokus på stadsutveckling och 

fysisk miljö.  

I framtagandet av Lundbys lokala utvecklingsprogram 2016–2017 studerades andra 

stadsdelars modeller vilket därefter anpassades utifrån Lundbys förutsättningar och 

utmaningar. I jämförelse med många andra stadsdelar står Lundby inför en massiv 

nybyggnation. Den primära målgruppen är därför stadens planerade förvaltningar och 

nämnder. Formatet har gjorts komprimerat och visuellt tilltalande i syfte att materialet ska 

vara lätt att ta sig an. 

Lundbys lokala utvecklingsprogram förhåller sig till existerande styrande dokument och 

visioner i Göteborg, detta finns beskrivet i själva materialet. För att bryta ner de viktigaste 

aspekterna för Lundby och nå en mer konkret och platsspecifik nivå har förvaltningen 

tagit fram fyra verktyg för en mer sammanhållen stadsdel. Dessa kallas Säkerställa 
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vardagslivets funktioner, Minska barriäreffekter, Stärka och utveckla stråk och Väva 

samman gammalt och nytt. 

Det övergripande målet med Lundbys lokala utvecklingsprogram är att möjliggöra för 

den fysiska planeringen att bli ett effektivt medel för att göra Lundby till en mer socialt 

hållbar och sammanhållen stadsdel.  

 Lundbys lokala utvecklingsprogram ska uppdateras årligen för att behålla sin aktualitet i 

den snabba utbyggnadstakten. Då stadsdelsförvaltningarna upphör vid årsskiftet 

2020/2021 blir detta den sista aktualiseringen av Lundbys lokala utvecklingsprogram och 

ett medskick till den nya nämndorganisationen som träder i kraft den första januari 2021.  

Förvaltningens bedömning 
I gällande utvecklingsprogram från 2016–2017, uppdaterat 2018 och 2020, finns 

behovsanalyser och åtgärdsförslag framtaget för respektive primärområde. Tillägg och 

ändringar för år 2020 och som medskick till ny nämndorganisation är baserade på nya 

data från Lundbys lokala kunskapsbas. Behovsanalysen för respektive primärområde 

presenteras enligt matrisen för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys (se 

bilaga 2–8). 

Åtgärdsförslagen har sedan reviderats utifrån de nya behovsanalyserna. Vissa 

åtgärdsförslag kvarstår från gällande utvecklingsprogram. Några förslag har genomförts 

och därför tagits bort. Andra åtgärdsförslag är inte längre aktuella till följd av förändrade 

plan- och programprocesser och har därför omarbetats, exempelvis handlar åtgärder som 

tidigare var kopplade till linbanan nu mer allmänt om förbättrad kollektivtrafik. 

Åtgärdsförslagen är utplacerade på en kartbild över varje primärområde (se bilaga 1–8).  

Resterande delar av de lokala utvecklingsprogrammen har uppdaterats med aktuell 

statistik, genomförda dialoger i stadsdelen samt med ett nytt brev kring Lundbys 

utveckling från tillförordnad stadsdelsdirektör Rickard Vidlund. Texten kring budgeten 

har uppdaterats utifrån stadens aktuella budget. De färdiga utvecklingsprogrammen är 

klara under oktober 2020 och kommer efter antagande i nämnd att distribueras digitalt.  
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