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Introduktion 

Denna sammanställning är utförd enligt verktyget Social konsekvensanalys, SKA, inom arbete 

med detaljplan för skola i Norra Hallsås, Lerums kommun. Utförd nuläges- och 

behovsinventering består dels av utförd workshop med berörda sektorer på Lerums kommun, 

dels av en nulägesanalys enligt verktyget för SKA. Även kunskap om området som har 

inhämtats under arbetet med detaljplanens samrådshandlingar, ligger till grund för föreslagna 

sociala mål och åtgärder.  

I första delen av rapporten redogörs resultatet av inventeringen samt föreslagna sociala mål, 

åtgärder och uppföljning. I den andra delen av rapporten återfinns en djupare förklaring av 

verktyget och hur Social konsekvensanalys SKA används i planprocessen i Lerums Kommun. 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförandet av en grundskola F-9 och särskola. 

Skolan ska inrymma totalt 1000 elever och tillhörande idrottshall. Idrottshallen ska komplettera 

Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och utgör därför en ny mötesplats i området. 

Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom planområdet 

och utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. Vidare ska detaljplanen skapa möjlighet 

för trygga skolvägar. 
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1 Social konsekvensanalys 

1.1 Metodik och genomförande 

Denna sammanställning är utförd av handläggande planarkitekt i samband med framtagande av 

detaljplanens samrådshandlingar. Underlag till sammanställningen har dels varit resultatet från 

utförd inventering, dels inhämtad kunskap under arbetet gång med detaljplanens 

samrådshandlingar. Inventeringen ligger till grund för sammanställningens slutgiltiga föreslagna 

åtgärder och formulering av sociala mål.  

1.2 Inventering 

I enlighet med SKA genomfördes en inventering i syfte att inhämta kunskap om områdets 

nuvarande sociala kvaliteter men även identifiera framtida möjligheter i samband med 

genomförandet av en detaljplan. Inventeringen består dels av ett workshoptillfälle med 

kommunens sektorer, dels av en nulägeanalys enligt SKA.  

1.2.1 Workshop med kommunens sektorer 

Workshopens deltagare bestod utav representanter från Sektor lärande (rektor och 

utvecklingsledare), Sektor stöd och omsorg (enhetschefer för särskilt boende), Sektor 

samhällsbyggnad (ansvarig planarkitekt och ansvarig projektledare) och Utvecklings- och 

hållbarhetsenheten (moderator samt samordnare för Ungas Inflytande). Inventeringen och 

workshop ingick i ett utvecklingsprojekt mellan Sektor stöd och omsorg samt Sektor 

samhällsbyggnad. Under workshoptillfället belystes även särskolans behov för att i förlängning 

belysa allas framtida elevers välmående i skolmiljön. 

Datum för workshop: 25 april 2019

Tid: klockan 10-12

Plats: Lerums kommun

Sju deltagare, varav fem kvinnor och två män, och två sekreterare. 

Intern dialog/workshop.

Genomförande av workshop 

Den sociala konsekvensanalysen för detaljplanen genomfördes med stöd av SKA-matrisen som 

kopplar samman de geografiska analysnivåerna med de sociala aspekterna. I inventeringsskedet 

belyser matrisen de nuvarande förhållandena på platsen.  

Under workshopen placerades matrisen på golvet där man vid varje frågeställning fick ställa sig 

utifrån den ruta man ville tala utifrån. På så sätt synliggjordes målkonflikter och det fanns 

möjlighet att identifiera diskussionens olika aspekter sammankopplat med den fysiska skalan. 

Deltagarna fick dels diskutera barnens resvägar, bevarandet av skog och mark för lek och 

lärande, skapandet av identitet, organisation och skolan framtida plats i kommunen.   
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1 Bild visar aktuellt planområde markerat i vit streckad linje 

1.2.2 Nulägesanalys enligt SKA 

Utpekat område för planområdet utgör idag ett skogsområde omgärdat av både skog och 

bostadsområden med olika karaktärer. Inom planområdet finns stigar och området skapar 

tillsammans med närliggande grönområden ett större grönt stråk. Omkringliggande 

bostadsområden är av olika karaktärer men främst enbostadshus. Området är en del av det större 

utbyggnadsområdet Norra Hallsås. Planområdets nuvarande situation beskrivs vidare utifrån de 

olika skalnivåerna som används i verktyget för SKA. 

Byggnad/plats 

Planområdet är ett kuperat skogsområde med flertalet skogsstigar. Den kuperade marken kan 

utgöra fysiska barriärer eller svårighet att orientera sig. Det är osäkert om platsen upplevs som 

en del av Norra Hallsås eller om den avskärmar Norra Hallsås från de äldre bostadsområdena. 

Stigar och kojbyggen inom planområdet vittnar om planområdets betydelse för rekreation och 

utevistelse. Skogsområdet består utav blandskog med mindre partier av sankmark. Området 

utsätts inte av högt buller eller dålig luftkvalité. 

Närmiljö 

Den kuperade marken präglar även det närmaste grannskapet. Längs vägen Skogshöjden som 

angör planområdet finns en cykelbana men mellan planområdet och centrum saknas ett 

sammanhängande cykelstråk. Hallsås förskola och naturlekplatsen vid Huldravägen utgör 

mötesplatser i närområdet. Aktuellt planområde ligger emellan flera bostadsområden och utgör 

stor potential att skapa ett mer sammanhängande Norra Lerum. Skogsstigarna har betydelse för 

närområdet som bostadsnära rekreation och som ett sätt att tillägna sig platsen.  

Tätort 
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Planområdet är en del av ett större sammanhängande grönstråk i Norra Lerum. Stigarna utgör 

värdefulla stråk för hela Hallsås/Torpadalsområdet. Det är en brist på offentlig service och ytor 

för idrott i Norra Lerum. Idrottsplaner och idrottshall finns närmast på Knappekullaskolan 

respektive Aspenässkolan. Planområdet är en del av kommunens utbyggnation Norra Hallsås. 

Detta medför att gatan till området är relativt ny och av bra standard. Gatan kan förlängas till 

kommande etapper. Denna del av tätorten växer, därmed också underlaget för skola och andra 

verksamheter. Identiteten för denna del av Lerum påverkas av utbyggnationen av Norra Hallsås. 

Kärnan har varit byggande på naturens villkor med bevarad topografi. Även att skogen 

innehåller många tallträd skapar viss identitet till platsen. Det finns en buss som kopplar 

samman området med resten av tätorten. 

Kommun 

Planområdet, tillsammans med omgivande grönområde vid Roteberget utgör värdefullt 

grönstråk för hela kommunen till både Torpadal och Häcksjön. Norra Hallsås är ett stort 

utbyggnadsområde med en variation av bostäder men platser för möten eller aktiviteter saknas. 

Detta påverkar kommunen som helhet där bland annat idrott får ske i övriga delar.  

1.3 Målformulering från workshop och nulägesanalys 

Utifrån genomförd workshop och nulägesanalysen av platsen har följande mål och 

rekommendationer identifierats för fortsatt arbete: 

• Stärk områdets identitet kring byggande på naturens villkor.

• Säkerställ trygga skolvägar för att främja barnens självständiga mobilitet.

• Säkerställ platsens betydelse för bostadsnära rekreation genom fortsatt

sammanhängande skogsstigar.

• Skapa förutsättning för boendes nyttjande av lek- och idrottsytor när skolan är

stängd.

1.4 Detaljplanens syfte 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförandet av en grundskola F-9 och särskola. 

Skolan ska inrymma totalt 1000 elever och tillhörande idrottshall. Idrottshallen ska komplettera 

Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och utgör därför en ny mötesplats i området. 

Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom planområdet 

och utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. Vidare ska detaljplanen skapa möjlighet 

för trygga skolvägar. 

1.5 Konsekvenser och åtgärder som hanteras inom detaljplanen 

Planförslagets konsekvenser delas in i kategorierna enligt SKA: fysiska samband, sociala 

samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet. 

Dialog med barn och unga 

Att området utgörs av skog och kuperad terräng bedömdes i tidigt skede som positivt för att 

kunna skapa en bra utemiljö på skolan men samtidigt identifierades en risk att anläggande av en 

ny stor skola skulle påverka dessa kvaliteter i naturmiljön. En dialog har genomförts med barn 

och unga i Lerum under samrådsskedet av detaljplanen. Nästan 100 barn i åldrarna 4–15 år har 

deltagit på olika sätt men med gemensam frågeställning, hur en skolgård kan utformas utifrån 

platsens förutsättningar. Resultatet visar tydligt att de barn och unga som var med ser ett värde i 

att behålla natur och integrera lek- och umgängesytor i naturen. 
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Ekosystemtjänstanalys 

En ekosystemtjänstanalys har tagits fram mellan samråd och granskning. Planförslaget innebär 

att möjligheter för lek och motion kommer att tillkomma i området. Nya möjligheter för lek och 

motion gäller både i idrottshall, på anlagda idrottsytor utomhus och vid skolgårdens 

lekutrustning. Det är dock osäkert i vilken utsträckning detta kommer att ske med bevarad 

grönska och natur och samtidigt minskar områdets värde för friluftsliv när skogsmark tas i 

anspråk och stigar försvinner. Med föreslagna åtgärder i framtagen ekosystemtjänstanalys kan 

påverkan på ekosystemtjänster för fysisk hälsa, kunskap och inspiration samt social interaktiv 

kompenseras till viss del. Däremot påverkas mentalt välbefinnande negativt, då tysta rogivande 

miljöer minskar i området.  

Fysiska samband 

Detaljplanen möjliggör för ett större utbud av funktioner i Norra Lerum som främst består utav 

bostäder. Placeringen kan innebära långa bilresor för hushåll om de skjutsar sina barn samtidigt 

som hushåll i Norra Lerum får närmre till skola än i dagsläget. En skola i aktuellt planområde 

knyter an till flera bostadsområden. Områdets kuperade terräng ses som en spännande 

förutsättning för lekmiljöerna på skolgården men medför även att alla gång- och cykelbanor till 

skolan inte kan utformas med en tillgänglig lutning (max 5 procent). Att inte leda in all trafik in 

i skolområdet har positiv inverkan på ljudmiljö och friyta men avståndet mellan skolans 

parkering och skolans entré blir längre än vad som rekommenderas i kommunens 

parkeringspolicy. Skolan bidrar till ökat underlag för bättre kollektivtrafik i området i framtiden. 

Sociala samspel 

En ny skola och idrottshall i området utgör en viktig funktion för möten mellan boende i 

området. Skolans lek- och idrottsmiljöer kan nyttjas av allmänhet och bidra till ökat socialt 

sammanhang. Detta kan i sin tur minska barriärer mellan bostadsområden. I framtagen 

ekosystemtjänstanalys framkommer att områdets betydelse som närrekreation kan minska när 

delar av stigarna och skogen försvinner. Samtidigt tillförs funktioner och kvaliteter till området i 

form av lek-, idrotts- och umgängesytor när skolan är stängd och tillgängligheten ökar med 

anlagda gång- och cykelbanor. Arbete med en ny skola ger möjlighet för att bjuda in till 

delaktighet och medskapande. En dialog med barn och unga har genomförts under 

samrådsskedet. En del av de barn som medverkat kan komma att gå på skolan när den står klar. 

Särskoleverksamheten kommer ha hela kommunen som upptagningsområde och det finns 

möjlighet att skapa en naturskön och attraktiv särskoleverksamhet ur ett regionalt perspektiv. 

Utformningen av skolgården för särskoleverksamhetens behov hanteras inte inom detaljplanen. 

Vardagsliv 

Detaljplanen bidrar positivt till bristen på idrottsytor och idrottshallar i Lerum. Både lek- och 

idrottsytor kan användas av boende när skolan är stängd. Etablering av en skola kan stimulera 

till fler verksamheter. Större utbud och variation av funktioner kan göra området med attraktivt. 

Skolans placering mellan flera bostadsområden kan underlätta vardagen. En skola i aktuellt 

planområde knyter an till flera bostadsområden i Norra Lerum. Avståndet mellan skolans 

parkering och skolans entré blir längre än vad som rekommenderas i kommunens 

parkeringspolicy. 

Identitet 

En skola på platsen förutsätter byggnation på naturens villkor för att leva upp till Norra Hallsås 

identitet. Mellan samråd och granskning har plankartan tydliggjort var och på vilket sätt 

byggnation är lämplig. Samtidigt behålls en flexibilitet för det fortsatta arbetet i att hitta en 

byggnadsvolym som samspelar väl med landskapet. I samband med byggnationen kommer 

skogsmark minska och landskapsbilden förändras. Detta påverkar i sin tur också stigar och 
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områdets betydelse för närrekreation. Samtidigt tillförs nya funktioner till området och ökar 

tillgängligheten till platsen. Skolan kan stärka gemenskapen mellan omgivande 

bostadsområden. Skolan stärker Lerums attraktivitet kring skola och service. Skolan har goda 

förutsättningar att integreras med naturen och utformas med rekommenderade friytor vilket kan 

ha betydelse för kommunen ur ett regionalt perspektiv då många skolor idag inte utformas med 

sådana kvaliteter.  

Hälsa och säkerhet 

Utformning av detaljplanen innebär en begränsad mängd trafik inom skolområdet, vilket är 

positivt för ljudmiljö och friyta. Däremot blir skolans parkering utan uppsikt och kan påverka 

känsla av trygghet. Närhet mellan flera bostadsområden i Norra Lerum och skola kan leda till 

stor andel cykelresor. Samtidigt utgör närområdets kuperade terräng svåra utmaningar för gång- 

och cykeltrafik. Inom detaljplanearbetet har ett helhetsgrepp tagits för att säkerställa trygga 

skolvägar, både längs Skogshöjden och genom Hallsås-området. De stora nivåskillnaderna inom 

och utanför planområdet innebär att alla gång- och cykelbanor som angör skolan kommer inte 

kunna vara tillgängliga (max 5 procent) lutning.  

1.6 Slutgiltig prioritering av sociala mål, åtgärder och uppföljning 

Utifrån de sociala mål som framkommit i arbetet har ett antal prioriterade åtgärder identifierats, 

och listas nedan. Dessa åtgärder ses som medel för att uppnå målen. 

Fysiska samband 

• Länka samman gång- och cykelstråk och säkerställ nya trygga skolvägar.

o Detta tas om hand inom detaljplanens trafikutredning där ett helhetsgrepp tas

gällande skolvägar utanför planområdet.

• Utred barnens perspektiv på vad som kan öka trygghet.

o Inom genomförd dialog med barn och unga diskuterades trygghet inom

skolgårdsutformning. Men detta hade även varit värdefullt att studera vidare

inom arbetet med utformning av skolbyggnaden.

Sociala samspel 

• Hör barnens perspektiv på hur en skolgård kan utformas utifrån platsens förutsättningar.

o Genomförd dialog med barn och unga utgick ifrån frågeställningen om barnens

perspektiv på hur en skolgård kan utformas utifrån platsens förutsättningar. En

rapport som summerar inkomna synpunkter och förslag samt analys och

rekommendationer för fortsatt arbetet utgör bilaga till detaljplanen.

• Utforma skolan och skolgården så att särskolan blir en integrerad del av skolan.

o Detta hanteras inte planhandlingarna. Däremot var detta en viktig del i

genomförd dialog med barn och unga. I rapporten finns viktiga utgångspunkter

och resonemang från de pedagoger och elever som deltog från

särskoleverksamheten. Utformningen blir en fråga för det fortsatta arbetet efter

detaljplanen.

Vardagsliv 

• Säkerställ platsens betydelse för bostadsnära rekreation genom fortsatt

sammanhängande skogsstigar.
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o Sammanhängande skogsstigar säkerställs från Torpadalsbacken (söder om

planområdet), genom planområdets naturmark och norrut mot vandringsleder

vidare till Häcksjön. Bitvis ersätts gångstigar mot anlagda gång- och cykelbanor

men stråket kommer behållas.

• Skapa förutsättning för boendes nyttjande av lek- och idrottsytor när skolan är stängd.

o Idrottshallen syftar till både skol- och föreningsverksamhet. Under kvällar och

helger är även skolgården öppen för allmänheten att nyttja.

Identitet 

• Stärk områdets identitet kring byggande på naturens villkor.

o Mellan samråd och granskning har plankartan tydliggjorts avseende var och på

vilket sätt det är lämpligt att bygga inom planområdet. Samtidigt behålls en

flexibilitet för det fortsatta arbetet i att hitta en byggnadsvolym som samspelar

väl med landskapet.

• Bevara naturmark intill närliggande bostäder för en bevarad karaktär.

o Mellan samråd och granskning har ytterligare naturmark mot angivande

bostäder lagts till. Nu omges skolans fastighet av naturmark.

Hälsa och säkerhet 

• Skapa trygga och gena cykelstråk med goda siktlinjer.

o Inom detaljplanearbetet har ett helhetsgrepp tagits för att säkerställa trygga

skolvägar, både längs Skogshöjden och genom Hallsås-området. Flertalet

åtgärder kommer att genomföras längs Skogshöjden och inom Hallsås-området

i samband med anläggandet av ny skola.

• Separera gång- och cykelvägar från fordonstrafik.

o Detta har ingått i helhetsgreppet om att säkerställa trygga skolvägar.

1.7 Frågor som överlämnats till andra delar av förvaltningen 

• Projektenheten på Lerums kommun

o Utformning av skola och skolgård så att särskolan blir en integrerad del av

skolan.

o Genomförande av de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som föreslås planområdet.

1.8 Övriga konsekvenser 

1.9 Överlämning 

1.10 Medverkande tjänstepersoner 

Socialkonsekvensanalysen är upprättad av Emmelie Gustavsson, plankonsult på AL 

Studio.  
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