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Kultur- och fritidsnämnden

Bokslut 2017 med årsanalys
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsanalys för 
verksamhetsåret 2017 i enlighet med kommunkontorets anvisningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse) och rapport Årsanalys 2017 från kommunens 
ledningssystem Stratsys.

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anser inte att en barnkonsekvensanalys är 
relevant i detta ärende.

Ärendet
Verksamhetsåret 2017 har för kultur- och fritidsnämnden bland annat 
inneburit fortsatt etablering av nya arbetssätt inom den öppna 
ungdomsverksamheten, ökad nöjdhet hos lundaborna med Lunds 
kulturutbud, många fler förskolebibliotek samt beslut i 
kommunfullmäktige om detaljplan för ett nytt ridhus.
En ny biblioteksplan har antagits av kommunfullmäktige och förslag till 
två nya politiska program, ett ungdomspolitiskt och ett kulturpolitiskt, 
har arbetats fram och skickats ut på remiss. Det har även tagits fram en 
ny handlingsplan till det idrottspolitiska programmet.
Måluppfyllelsen har varit god. Under året har kultur- och fritidsnämnden 
nått fem av de åtta verksamhetsmålen och fem av de sex indikatorerna. 
Resterande verksamhetsmål och indikatorer är delvis uppfyllda och 
pågående.
Året har varit stabilt ur ett personalomsättningsperspektiv, då inga stora 
förändringar har genomförts, som påverkar frånvaro eller omsättning.
Förvaltningen har uppfyllt två av tre miljömål. Engagemanget för 
nämndens miljömål har ökat och arbetet med en hållbar konsumtion 
fortskrider.
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Den ekonomiska budgetramen för kultur- och fritidsnämnden uppgick till 
338 967 tusen kronor och investeringsramen uppgick till 
16 175 tusen kronor. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 3 713 
tusen kronor, men 2 544 tusen kronor avgår från resultatet. 
Investeringarna har delvis följt plan, men till följd av förseningar har 
nämnden för avsikt att begära överföring av investeringsramen med 
6 774 tusen kronor till 2018.
Aktiviteterna inom intern kontroll för 2017 har varit granskning av 
kommunens handläggningstider, att undersöka hur verksamheter hanterar 
tillbudsrapportering, kontroll av rutiner vid upprepad korttidsfrånvaro, 
mutor och korruption, sent betalda fakturor samt inköpsrutiner och 
uppföljning av avtal. Sammantaget visar arbetet med intern kontroll att 
det finns en ambition att följa de regler och policydokument, som 
kommunen och nämnden har upprättat, men att det också finns behov av 
en förbättrad informationsförmedling och ökad följsamhet gentemot det 
gällande regelverket. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad rapport, Årsanalys 2017 för kultur- och 

fritidsnämnden, samt översända rapporten till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanfattning
Verksamhet
Verksamhetsåret 2017 har för kultur- och fritidsnämnden bland annat inneburit etablering av 
nya arbetssätt inom den öppna ungdomsverksamheten, ökad nöjdhet hos lundaborna med 
Lunds kulturutbud, många fler förskolebibliotek samt beslut i kommunfullmäktige om 
detaljplan för ett nytt ridhus.
En ny biblioteksplan har antagits av kommunfullmäktige och förslag till två nya politiska 
program, ett ungdomspolitiskt och ett kulturpolitiskt, har arbetats fram och skickats ut på 
remiss. Det har även tagits fram en ny handlingsplan till det idrottspolitiska programmet.
Genom medel från Länsstyrelsen Skåne har en inkluderingskoordinator arbetat med att 
samordna verksamheter som ska underlätta social inkludering och etablering av nyanlända. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har bidragit till lovsatsningen "Lov i 
Lund" som har gett barn och unga i Lund möjlighet att välja mellan över 400 avgiftsfria 
aktiviteter under sommaren.
Ett projekt kring digitalisering av bidragshanteringen och lokalbokningen har också inletts 
under året.
Mål
Måluppfyllelsen för 2017 har varit god, om än inte hundraprocentig. Nämnden klarar fem av 
sju indikatorer, samt fem av åtta verksamhetsmål. För de tre verksamhetsmål som inte är 
uppfyllda har arbete enligt målen påbörjats under året och målen är att betrakta som delvis 
uppnådda. Utifrån detta görs bedömningen att kultur- och fritidsnämnden sammantaget klarar 
utvecklingsmålen.
Ekonomi
Nämnden visar ett positivt resultat om 3,7 miljoner kronor.
Vid budgetbeslutet i juni 2016 fick nämnden inte ta del av pris- och lönekompensationen.
Nämnden fick en utökad budgetram i början på 2017, 3,3 miljoner kronor, för att säkra 
förutsättningarna. Beslutet innebar att vissa åtgärder inte behövde genomföras i verksamheten 
såsom exempelvis nedläggning av Hardeberga idrottsplats. Ramen har också använts efter 
politiskt formulerade mål kring olika utvecklingsuppdrag.
Nämnden beräknar att göra justeringar, -2,5 miljoner, genom att överföra en del budgetmedel 
till 2018 för fristadsförfattare och för bibliotek i nordväst för driften medan budgetmedel för 
Kino återlämnas till kommunen.
Personal
Året har varit stabilt ur ett personalperspektiv, då inga stora förändringar har genomförts som 
påverkat frånvaro eller omsättning. Under hösten har ett större arbete med organisatoriska 
förändringar inom biblioteken genomförts med avsikt att ta sin början efter nyåret, men 
effekterna av detta arbete kommer att kunna ses först under 2018.
Miljö
Under året har engagemanget ökat genom projekt, kunskap och informationsinsatser och det 
har tagits ett rejält steg framåt för att bli en bränslefri organisation 2020. Erfarenheten från 
året är att nämnden behöver arbeta vidare med hållbar konsumtion samt fortsätta det 
påbörjade arbetet med att förbättra kultur- och fritidsförvaltningens avfallssortering.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Verksamhetsövergripande händelser

 Ett förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun har tagits fram och 
skickats på remiss till kommunala nämnder, bolag och externa intressenter.

 Ungdomspolitiken har tagit fram skriften Praktisk handbok i ungas inflytande som 
riktar sig till kommunala verksamheter som vill ha dialog med unga. 
Ungdomspolitiken har också genomfört en ledarskapsutbildning för unga med 
intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med föreningar och andra 
verksamheter.

 Ett förvaltningsgemensamt projekt gällande digitalisering av bidragshantering och 
lokalbokning har påbörjats. Samtidigt har förberedelser gjorts inför 2018 års 
utvärdering av kultur- och fritidsnämndens bidragsformer.

 En inkluderingskoordinator har projektanställts med medel från Länsstyrelsen Skåne 
med uppgiften att samordna kommunala verksamheter och ideella initiativ som sker i 
Lund för att underlätta social inkludering och etablering av nyanlända. 
Inkluderingskoordinatorn har arbetat med att koordinera de initiativ som riktar sig till 
målgruppen samt med att utveckla samverkan mellan civilsamhället, enskilda 
lundabor och kommunens egna verksamheter.

Händelser inom kultur

 Ett förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun har tagits fram och skickats 
på remiss till kommunala nämnder, bolag och externa intressenter.

 Ett antal viktiga beslut för hållbar utveckling av verksamheten tagits. Exempel på detta 
är en förlängning av hyreskontraktet för Stenkrossen, genomförande av 
utvecklingsinsatser gällande Konsthallen samt igångsättande av en process gällande 
renovering av Stadshallen. Vidare har upprättande av avtal gällande Mejeriet 
påbörjats.

 En medborgarundersökning visar att lundabornas nöjdhet med kulturutbudet i Lund 
har ökat kraftigt sedan undersökningen senast gjordes 2011.

 Lunds konsthall har uppnått besöksrekord.
Händelser inom bibliotek

 Linero bibliotek har blivit meröppet, vilket innebär att Lund nu har fem meröppna 
bibliotek.

 Extra resurser har möjliggjort en kraftig utökning av antalet förskolebibliotek, som nu 
uppgår nu till cirka 50 stycken.

 Satsningar på minoritetsspråken och på personer med annat modersmål än svenska har 
inneburit ett ökat antal arrangemang och program på andra språk.

 I projektet "Lilla Lund läser" delades 1 500 böcker ut till Lunds 10 -12-åringar, som i 
samband med detta deltog i läsecirklar och författarbesök.

 Lundaborna har erbjudits flera nya digitala tjänster, bland annat strömmad film.
 Biblioteken har HBTQ-certifierats. 
 Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny biblioteksplan som från och med 2018 

utgör ett övergripande styrdokument för alla offentligt finansierade bibliotek i Lunds 
kommun.
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Händelser inom fritid

 Ett nytt verksamhetsuppdrag för den öppna ungdomsverksamheten har börjat gälla, 
bland annat som en följd av att kultur- och fritidsnämnden inte längre ansvarar för den 
inskrivna fritidshemsverksamheten.

 14 fritidsledare har genomgått en specialutformad 7,5-poängskurs på Malmö högskola 
med namnet "Perspektiv och strategier för utveckling av öppen ungdomsverksamhet". 
Kursen avslutades med en publik konferens med 100 deltagare.

 Arbetsmetoder och arbetsområden för de mobila fritidsledarna har utvecklats och 
etablerats.

 Den avgiftsfria lovsatsningen "Lov i Lund" genomfördes i samverkan med 
socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningarna och hade under sommaren över 
400 aktiviteter kopplade till sig. 

 Satsningen "Griffin" har genomförts i samarbete mellan ComUng och 
Kommunförbundet Skåne, Svenska EFS-rådet och Sveriges kommuner och landsting i 
syfte att unga ska genomföra och slutföra sina gymnasiestudier.

 Belysning har installerats över Söderlyckans skatepark.
 Samtlig fritidspersonal har genomgått coachutbildning som ett led i arbetet med 

bidragsformen "Unga leder unga".
Händelser inom idrott

 En treårig handlingsplan till det idrottspolitiska programmet har tagits fram för 
perioden 2018-2020.

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om detaljplan för ridhus på Ladugårdsmarken.
 Idrottsverksamheten har medverkat i projektet Sportskola Lund NAD (NAD = Nätverk 

– Aktivitet – Delaktighet), där en grupp nyanlända har träffats en gång per vecka i 
april–juni 2017 med Skåneidrotten som projektledare.

 En ny pitch för cricket har anlagts i Patrik Rosengrens park.
 Åtgärder har genomförts som innebär en kraftig intensifiering av arbetet för att minska 

verksamhetens miljöpåverkan och för att uppnå delmålen i LundaEko.
 

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

Målstyrning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks- och idrottsverksamhet samt öppen 
ungdomsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande 
ungdomsfrågorna. Nämndens verksamhetsidé lyder: Vi, kultur- och fritidsnämnden, gör den 
fria tiden meningsfull. 
Nämndens fyra utvecklingsmål utgår från fyra av kommunens fokusområden: "Lund, en 
attraktiv och kreativ plats", "Inflytande, delaktighet och service", "Ekonomisk hållbarhet" och 
"Social hållbarhet". Nämnden bedömer måluppfyllelsen utifrån i hur hög grad nämnden har 
uppnått målvärdena för sina indikatorer samt uppfyllt de verksamhetsmål som utgår ifrån 
nämndsmålen.
För 2017 klarar nämnden fem av sju indikatorer, samt fem av åtta verksamhetsmål. För de tre 
verksamhetsmål som inte är uppfyllda har arbete enligt målen påbörjats under året och målen 
är att betrakta som delvis uppnådda. Utifrån detta görs bedömningen att kultur- och 
fritidsnämnden sammantaget klarar utvecklingsmålen, även om måluppfyllelsen inte är 
hundraprocentig.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål Bedömning 
av målet Indikatorer Mål 

2017
Utfall 
2017

Utfall 
2016

Antal besök på Högevallsbadet 
per invånare. 3,3 3,2 *Platser för möten: I Lunds kommun 

ska alla ha tillgång till attraktiva 
platser som främjar möten och 
upplevelser.

Fokusområde
Lund, en attraktiv och kreativ plats

 Klarar 
målet Andel elever i procent av 

åldersgruppen (6-19 år) på 
Kulturskolan.

12 % 12 % 12 %

Delaktighet och inflytande: I Lunds 
kommun ska alla ha möjlighet att 
påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- 
och kulturverksamheten genom 
delaktighet och dialog.

Fokusområde
Inflytande, delaktighet och service

 Klarar 
målet**

Index för inflytande, delaktighet 
och ansvarstagande för de sju 
fasta mötesplatserna enligt 
KEKS enkät.

60 56 *

Andel av dygnets timmar då 
folkbibliotekens lokaler är 
tillgängliga för allmänheten.

35 % 35 % *
Hållbar lokalförsörjning: I Lunds 
kommun ska lokaler för biblioteks-, 
fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten nyttjas på ett 
effektivt sätt.

Fokusområde

 Klarar 
målet

Antal föreställningar på 
Stadsteatern. 120 124 *
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Nämndens utvecklingsmål Bedömning 
av målet Indikatorer Mål 

2017
Utfall 
2017

Utfall 
2016

Ekonomisk hållbarhet

Antal registrerade nedladdare i 
Legimus (digitalt bibliotek för 
talböcker).

925 999 *Lika möjligheter: I Lunds kommun 
ska alla ha lika möjligheter att ta del 
av biblioteks-, fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten.

Fokusområde
Social hållbarhet

 Klarar 
målet Andel deltagartillfällen per 

invånare i åldersgruppen 7-20 
år i idrottsföreningar enligt RF:s 
databas föregående år, flickor.

41 % 42 % *

* = Ny indikator för 2017.

** = Kommentar till utvecklingsmålet Delaktighet och inflytande: Då de båda 
verksamhetsmål som är kopplade till utvecklingsmålet är uppfyllda gör nämnden, även om 
målvärdet för KEKS enkät inte nåtts fullt ut, den samlade bedömningen att målet har 
uppnåtts, se rubriken Inflytande, delaktighet och service nedan.
 

Verksamhetsmål

Nämndens utvecklingsmål Verksamhetsmål Bedömning 
av målet

Bibliotek 1: Öka antalet pop up-bibliotekstillfällen 
med 25 procent. Klarar målet

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha 
tillgång till attraktiva platser som främjar möten 
och upplevelser.

Kultur 1: Säkerställa att kulturs verksamheter på 
Stenkrossen och i Stadshallen har fortsatt tillgång 
till ändamålsenliga lokaler.

Klarar målet

Kultur 2: Projektkontoren på Stenkrossen ska 
arrangera minst 40 workshops. Klarar målet

Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska 
alla ha möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, 
idrotts- och kulturverksamheten genom delaktighet 
och dialog.

Fritid 1: Minst 8 av 10 verksamhetsdelar inom 
öppen ungdomsverksamhet ska coacha unga vid 
bidragsansökningar vid minst fyra tillfällen, varav 
minst ett är inom kategorin föreningsbidrag.

Klarar målet

Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska 
lokaler för biblioteks-, fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt.

Idrott 1: Ta fram en lokalförsörjningsplan för 
idrottsanläggningar som ska vara vägledande för 
framtida behov och investeringar.

Delvis 
uppnått

Bibliotek 2: Öka antalet förskolebibliotek med 30 
procent. Klarar målet

Idrott, fritid och kultur: Göra den gemensamma 
värdegrunden känd hos föreningar och andra 
aktörer genom att genomföra minst två dialogmöten 
och bygga upp en gemensam referensbank på 
www.lund.se med minst 15 exempel på deras 
värdegrundsarbete.

Delvis 
uppnåttLika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika 

möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- 
och kulturverksamheten.

Fritid 2: Varje verksamhetsdel inom öppen 
ungdomsverksamhet ska i samverkan med 
målgruppen ta fram minst en metod för att kunna 
tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt.

Delvis 
uppnått
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Fokusområden

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Mål inom fokusområdet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ett utvecklingsmål för att bidra till att Lund ska 
vara en attraktiv och kreativ plats. Målet lyder: Platser för möten: I Lunds kommun ska alla 
ha tillgång till attraktiva platser som främjar möten och upplevelser. Till detta mål har 
nämnden kopplat två indikatorer: 1. Antalet besök på Högevallsbadet per invånare och 2. 
Andelen elever i procent av åldersgruppen (6-19 år) på Kulturskolan.
Målvärdet för indikatorn gällande Högevallsbadet var 3,3 besök per invånare. Under 2017 har 
verksamheten drabbats av flertalet driftsstopp vilket har gjort att besöksantalet per invånare 
landade på 3,2 besök per invånare.
Målvärdet för indikatorn rörande Kulturskolan var 12 procent av åldersgruppen, vilket 
uppfylldes under året.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Verksamheterna under kultur- och fritidsnämnden har arbetat med två verksamhetsmål 
kopplade till nämndens utvecklingsmål Platser för möten inom fokusområdet Lund, en 
attraktiv och kreativ plats. Det första handlar om att öka antalet pop up-bibliotekstillfällen 
med 25 procent och det andra om att säkerställa att kulturs verksamheter på Stenkrossen och i 
Stadshallen har fortsatt tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Det första målet rörande pop up-bibliotekstillfällen har uppnåtts med mycket god marginal. 
Biblioteket har ökat sin rörliga verksamhet väsentligt under året och arbetat medvetet för att 
möta invånarna på nya platser i kommunen. Pop up-bibliotekstillfällena har ökat från fyra 
tillfällen 2016 till 53 tillfällen 2017. En starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen är 
att två eldrivna lådcyklar har införskaffats för ändamålet.
Även det andra verksamhetsmålet om ändamålsenliga lokaler har uppnåtts. 
Kulturverksamheten har haft god tillgång till lokaler för sina behov på både Stenkrossen och 
Stadshallen. Då en förlängning av hyreskontraktet för Stenkrossen blev klar i början av 2017 
säkrades den befintliga verksamheten och det skapades samtidigt möjlighet att utöka och möta 
det behov som fanns för kreativt, innovativt skapande.
Sammantaget klarar nämnden alltså båda verksamhetsmålen och når ett av de två målvärdena 
för indikatorerna till målet Platser för möten (se stycke 2.3.1.1). Mot bakgrund av dessa 
resultat bedömer nämnden, trots att målvärdet för Högevallsbadet inte nåtts fullt ut, att 
måluppfyllelsen är god och att nämnden därmed har bidragit till att göra Lund till en attraktiv 
och kreativ plats.

Inflytande, delaktighet och service

Mål inom fokusområdet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ett utvecklingsmål för att bidra till inflytande, 
delaktighet och service. Målet lyder: Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha 
möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom delaktighet 
och dialog. Till detta mål har nämnden kopplat en indikator: Index för inflytande, delaktighet 
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och ansvarstagande för de sju fasta mötesplatserna enligt KEKS enkät.
Målvärdet för denna indikator var 60. Enkäterna genomfördes i november och delar av 
verksamheten har uppnått målet, dock inte alla. Index för inflytande, delaktighet och 
ansvarstagande landade på 56 procent. Bakgrunden bedöms vara att verksamheten i början av 
året gick in i en ny organisation och att förändringsarbetet som detta medfört delvis har tagit 
fokus från målet. I sammanhanget bör nämnas att genomsnittet i riket ligger på 51 procent.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Verksamheterna under kultur- och fritidsnämnden har arbetat med två verksamhetsmål 
kopplade till nämndens utvecklingsmål Delaktighet och inflytande inom fokusområdet 
Inflytande, delaktighet och service. Det första handlar om att projektkontoren på Stenkrossen 
ska arrangera minst 40 workshops och det andra om att minst 8 av 10 verksamhetsdelar inom 
öppen ungdomsverksamhet ska coacha unga vid bidragsansökningar vid minst fyra tillfällen, 
varav minst ett inom kategorin föreningsbidrag.
I och med att hyreskontraktet för Stenkrossen förlängdes kunde antalet workshops utökas och 
det första verksamhetsmålet har därmed uppnåtts med god marginal.
Även verksamhetsmålet som rör coachning av unga som söker bidrag har uppnåtts. 
Omfattningen har varierat mellan projektbidrag och föreningsbidrag. Förvaltningen har sett en 
tendens att unga har en starkare önskan att starta projekt än att bilda föreningar.
Sammantaget klarar nämnden alltså båda verksamhetsmålen men når inte målvärdet för 
indikatorn till målet Delaktighet och inflytande (se stycke 2.3.2.1). Mot bakgrund av dessa 
resultat bedömer nämnden, trots att målvärdet för KEKS enkät inte nåtts fullt ut, att 
måluppfyllelsen är god och att nämnden därmed har bidragit till att öka inflytande, delaktighet 
och service i Lunds kommun.

Ekonomisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ett utvecklingsmål för att bidra till ekonomisk 
hållbarhet. Målet lyder: Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för biblioteks-, 
fritids-. idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt. Till detta mål har 
nämnden kopplat två indikatorer: 1. Andel av dygnets timmar då folkbibliotekens lokaler är 
tillgängliga för allmänheten och 2. Antalet föreställningar på Stadsteatern.
Målvärdet för indikatorn gällande tillgång till bibliotekens lokaler var 35 procent, vilket har 
uppnåtts under året. I reella tal har antalet timmar då lokalerna är tillgängliga för allmänheten 
ökat med totalt 1 119 under 2017. I siffran ingår både en ökning av de bemannade 
öppettimmarna på stadsbiblioteket och en ökning av meröppet-timmar på stadsdelsbibliotek.
Målvärdet för indikatorn rörande föreställningar på Stadsteatern var 120 stycken. Under året 
har ett större antal föreställningar än tidigare genomförts och resultatet blev 124 stycken, 
vilket innebär att målvärdet har uppnåtts.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Verksamheterna under kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ett verksamhetsmål 
kopplade till nämndens utvecklingsmål Hållbar lokalförsörjning inom fokusområdet 
Ekonomisk hållbarhet. Målet är att ta fram en lokalförsörjningsplan för idrottsanläggningar 
som ska vara vägledande för framtida behov och investeringar. Arbetet med framtagandet av 
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en lokalresursplanen är påbörjat men ännu inte slutfört. Diskussion pågår kring omfattning 
och avgränsningar för exempelvis specialidrottsanläggningar. Under hösten har även ett 
arbete påbörjats med ett kommungemensamt standardlokalprogram för idrottshallar. Arbetet 
leds av servicenämnden och involverar berörda nämnder i kommunen.
Sammantaget klarar nämnden alltså inte verksamhetsmålet men når målvärdena för båda 
indikatorerna till målet Hållbar lokalförsörjning (se stycke 2.3.3.1). Mot bakgrund av dessa 
resultat bedömer nämnden, trots att verksamhetsmålet om lokalförsörjningsplanen inte nåtts 
fullt ut, att måluppfyllelsen är god och att nämnden därmed har bidragit till att stärka den 
ekonomiska hållbarheten i Lunds kommun.

Social hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ett utvecklingsmål för att bidra till social 
hållbarhet. Målet lyder: Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla lika möjligheter att ta del 
av biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten. Till detta mål har nämnden kopplat 
två indikatorer: 1. Antalet registrerade nedladdare i Legimus (digitalt bibliotek för talböcker 
och) 2. Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt 
Riksidrottsförbundets databas föregående år, flickor.
Målvärdet för indikatorn gällande nedladdare i Legimus var 925. Det faktiska antalet för 2017 
var 999 stycken, vilket innebär att målvärdet har uppnåtts med god marginal. En bidragande 
orsak till höjningen är satsningen på IT för ovana som biblioteket har gjort på kommunens 
träffpunkter för äldre.
Målvärdet för indikatorn andel deltagartillfällen som gällde flickor var 41 procent. Med 42 
procent flickor för 2017 är målvärdet uppnått, och verksamheten ser en fortsatt ökning i 
antalet deltagtillfällen för tjejer.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Verksamheterna under kultur- och fritidsnämnden har arbetat med tre verksamhetsmål 
kopplade till nämndens utvecklingsmål Lika möjligheter inom fokusområdet Social 
hållbarhet. Det första handlar om att öka antalet förskolebibliotek med 30 procent, det andra 
om att göra den gemensamma värdegrunden känd hos föreningar och andra aktörer och det 
tredje om att varje verksamhetsdel inom öppen ungdomsverksamhet i samverkan med 
målgruppen ska ta fram minst en metod för att kunna tillämpa ett normkritiskt 
förhållningssätt.
En betydande ökning av antalet förskolebibliotek har skett under året, från cirka 30 till 51 
stycken, som en följd av ökade medel från nämnden. Verksamhetsmålet har därmed uppnåtts 
med mycket god marginal. Arbetet med att utöka verksamheten kommer att pågå även under 
2018, med det långsiktiga målet att alla kommunala förskolor ska ha förskolebibliotek.
Den gemensamma värdegrunden har synliggjorts och diskuterats vid ett antal dialogmöten i 
olika former som kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i. Däremot är arbetet med 
uppbyggnad av en referensbank på lund.se inte fullföljts vilket medför att delar av målet inte 
har uppnåtts under året.
När det gäller den öppna ungdomsverksamhetens framtagande av metoder inom normkritiskt 
förhållningssätt har sju av nio verksamhetsdelar nått goda resultat genom stormöten, 
informationsinsatser, ungdomsråd, tjejgrupper med mera. För att öka kunskapen inom 
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området har studiecirklar genomförts kring Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors (MUCF) bok ”Öppna verksamheten - om hbt, normer och inkludering i 
öppen fritidsverksamhet” samt genom ett värdegrundsnätverk. Tre verksamhetsdelar klarade 
inte målet, även om samtliga har påbörjat ett arbete enligt målet. Bakgrunden bedöms vara att 
arbetet kom igång sent till följd av att flera stora utbildningsinsatser genomfördes i 
kombination med att verksamheten gick in i en ny organisation. En ökad tydlighet kring 
uppföljningarna under året hade sannolikt ökat förutsättningarna för måluppfyllelse inom alla 
verksamhetsdelar.
Sammantaget klarar nämnden alltså ett av tre verksamhetsmål och når målvärdena för båda 
indikatorerna till målet Lika möjligheter (se stycke 2.3.5.1). Mot bakgrund av dessa resultat 
bedömer nämnden, trots att två verksamhetsmål inte nåtts fullt ut, att måluppfyllelsen är god 
och att nämnden därmed har bidragit till att stärka den sociala hållbarheten i Lunds kommun.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
Särskilda uppdrag Nämnd Status

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, 
Genarp och Veberöd Avslutad

Kommunfullmäktiges fattade den 15-16 juni 2016 beslut om ett särskilt uppdrag för kultur- 
och fritidsnämnden i samband med årligt beslut om ekonomi- och verksamhetsplan. Det 
särskilda uppdraget innebär att nämnden ska utreda möjligheter till skateparker i Stångby, 
Södra Sandby, Genarp och Veberöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att som ett 
första steg påbörja projektering av en skatepark i Genarp samt att införskaffa så kallade 
pumptracks, det vill säga flyttbara banor, till de andra byarna. Genom det sonderas intresset 
för skateåkning lokalt, men det ger också de barn och ungdomar som åker kickbikes en starkt 
växande aktivitet och en möjlighet att utöva sin sport precis som skateutövarna.
Föreningen GAS (Genarps Alternativa Sportförening) i Genarp har sökt pengar från stiftelser 
till skateverksamhet och även framtagit ett förslag till en skatepark i Genarp. Med hänsyn till 
det tydligt uttalade intresset framstår Genarp som den prioriterade platsen för att särskilt 
undersöka möjligheter och plats för skate. Just nu råder ”Fokus Genarp” det vill säga att extra 
satsningar ska göras just där. En projektering av skatepark är helt i linje med Fokus Genarps 
intentioner.
Förvaltningen har därför undersökt två möjliga platser i Genarp.
1. Slagbommen 1 som ligger inom ett skolområde med en asfalterad basketplan, en löparbana, 
en grusad yta för kulstötning och delvis en bit av befintlig fotbollsplan. Omkring finns 
gräsytor och asfalterade gång- och cykelvägar. Basketplanen används idag av skateutövare 
med hemmabyggda skateramper och liknande. Området är relativt plant.
2. Den andra platsen återfinns inom fastigheten Genarp 34:1 och utgörs av skogsmark/park, 
där det idag finns skogsstigar och oröjd skog. Den ligger i direkt närhet till en före detta 
deponi av hushållsavfall. Även detta område är relativt plant.
Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit PEAB göra en markteknisk undersökning av dessa 
två områden i Genarp. PEAB bedömer att båda områdena är lämpade för anläggning av en 
skatepark. Värderingen är av översiktlig karaktär, men bedöms kunna användas vid planering, 
dimensionering och projektering av en skatepark. Baserat på kunskap om kostnaden för 
genomförda skateanläggningar och i samtal med byggprojektledare för Söderlyckans 
skatepark har gjorts en uppskattning av kostnaden för en skatepark dimensionerad för platsen. 
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Den uppskattade kostnaden inklusive byggprojektledning, belysning, vatten och avlopp, 
cykelställ, bänkar med mera bedöms utgöra cirka 6,5 miljoner kronor.

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning År
Mnkr Budget 2017 Utfall 2017 Utfall 2016

Intäkter 79,3 89,0 97,6

Kostnader -404,4 -409,4 -411,4

Avskrivningar -13,8 -14,7 -16,8

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER -339,0 -335,1 -330,6

Finansiella kostnader -0,0 -0,2 -0,1

RESULTAT E 
FINANSIELLA POSTER -339,0 -335,3 -330,7

Kommunbidrag 339,0 339,0 335,1

RESULTAT 0,0 3,7 4,4

Analys av resultatet och åtgärder vid avvikelse

Vid budgetbeslutet i juni 2016 fick nämnden inte ta del av pris- och lönekompensationen.
Nämnden fick en utökad budgetram i början på 2017, 3,3 miljoner kronor, för att säkra 
förutsättningarna. Beslutet innebar att vissa åtgärder inte behövde genomföras i 
verksamheten, till exempel nedläggning av Hardeberga idrottsplats. Ramen har också använts 
efter politiskt formulerade mål kring olika utvecklingsuppdrag, såsom digitalisering av 
bidragsverksamheten, flyktingsamordning och utveckling av Lunds konsthall.
I jämförelse med föregående år har verksamheten minskat något, cirka 11 miljoner, till följd 
av att fritidsklubbarna överfördes till skolförvaltningarna i augusti 2016.
Nämndens resultat 3,7 miljoner, kommer till stor del att överföras till 2018. Resterande netto 
cirka 1,2 miljoner, kan till stor del hänföras till outnyttjade bidrag.
Nämnd/ledning
Nämnd/ledning visar ett positivt resultat till följd av vakanser som inte har ersatts omgående. 
Nämnden har inte beställt utredningar i förväntad omfattning, vilket har genererat positivt 
resultat. Under året anställdes en inkluderingskoordinator med hjälp av externa medel för att 
arbeta som en länk mellan kommunen, civilsamhället och de nyanlända. Under hösten 
startades projekt för att digitalisera bidragshantering och lokalbokning för hela förvaltningen.
Bibliotek
Under året har nytt lokalvårdsavtal upphandlats, vilket medfört ett överskott på 0,3 miljoner 
kronor. I övrigt har verksamhetsuppdraget genomförts inom budgetramen.
Kultur
Resultat gällande kulturverksamheten uppfylls enligt mål. De mindre överdrag som redovisas 
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är tydligt kopplat till utmaningar i respektive enhet. Totalt görs ett plusresultat utifrån lagd 
budget. Förändringar i verksamheten under året, såsom förlängt hyresavtal gällande 
Stenkrossen, framtagande av förslag till nytt kulturpolitiskt program samt arbetet med att 
digitalisera bidragshanteringen, har rymts inom ram och påverkar inte resultatet.
Externa medel tilldelades Kulturskolan från Statens kulturråd för att kunna utveckla 
verksamheten mot att arbeta med frivillig kulturverksamhet för grupper som är 
underrepresenterade i ordinarie verksamhet. Bidraget är flerårigt.
Idrott
Resultatet visar på ett underskott motsvarande 3,2 miljoner kronor vilket i första hand hänförs 
till driftsstörningar på Högevallsbadet, vilket har inneburit minskat antal besökande samt 
uppstart av Café Corall i egen regi.
Avvecklingen av Idalagården har ännu inte genomförts planenligt.
Fritid
Verksamheten redovisar en positiv avvikelse, vilket i första hand kan härledas till att bidraget 
"Unga leder unga" inte har använts som förväntats, enligt budget.
Fritidsverksamheten har genomfört ett lyckat sommarlovsprogram med externa medel från 
MUCF.
Omstruktureringen av fritidsverksamheten hösten 2016 medförde att förvaltningen står med 
outnyttjade lokaler till ett värde av cirka 2 miljoner kronor. Glädjande nog har dessa delvis 
varit korttidsuthyrda under året.
 

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning År
Mnkr Budget 2017 Utfall 2017 Utfall 2016

Inventarier, fordon -12,4 -4,0 -11,0

Byggnader, anläggningar -3,7 -2,9 -7,2

TOTALT -16,2 -6,9 -18,2

Analys av investeringar

Bibliotek
En ny barnavdelning har utformats på Dalby bibliotek. Norra Fäladens bibliotek har fått nya 
bokhyllor. Stadsbiblioteket har anpassat till LED-belysning enligt miljöplanen.
Ombyggnationer av Norra Fäladens bibliotek och bibliotek i nordvästra Lund har försenats. 
Ny tidplan beräknas till år 2020, varför förvaltningen begär överföring av investeringsmedlen, 
6 miljoner kronor.
Kultur
Utfördelade potter för investeringar är förbrukade. Utökad pott har genererats till Lunds 
konsthall för att tillmötesgå de krav som formulerades i utredning gällande konsthallens 
utveckling.
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Vidare har pott tilldelats förvaltningens ram för eftersatt underhåll av konst. Ur ett 
bokföringstekniskt perspektiv är dessa kostnader att betrakta som drift, varför förvaltningen 
redovisar insatserna i resultaträkningen.
Idrott
Verksamheten har på grund av resursbrist inte att kunna genomföra alla investeringsprojekt 
enligt plan, varvid cirka 1,1 miljoner av tilldelade medel inte nyttjats. Dock kommer de 
tidigare planerade men ej genomförda investeringarna att fullföljas under 2018.
Markarbetet runt Stångby IP har färdigställts under året. Renovering av servicebyggnad på 
Linero är färdigställd. Miljöförbättrande åtgärder som fortsatt utbyte till LED-belysning samt 
installation av grovfilter vid konstgräsplaner. Ersättning av maskiner inom ramen för ny 
miljöpolicy har gjorts på anläggningsservice.
En utredning om byggnation av skate-anläggning i Genarp har påbörjats.
Fritid
Belysning har installerats på Söderlyckans skatepark med hjälp av extern finansiering. 
Investeringsresurserna har inte utnyttjats under 2017.

Personal

Personalstrategiska nyckeltal

Antalsstatistik

Under året har inga stora förändringar i organisationsstrukturen genomförts. Däremot gjordes 
under sena hösten 2016 en större förflyttning av verksamhet till annan förvaltning, vilket har 
viss eftersläpning i redovisningen som påverkar resultatet 2017. Denna eftersläpning förklarar 
främst den skillnad som finns i antalet tillsvidareanställda män i jämförelse mellan 2016 och 
2017.

 2016-12-31 2017-12-31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidareanställda 165 132 297 161 117 278

Visstidsanställda 33 18 51 36 32 68

Totalt* 194 148 342 194 146 340

Totalt antal 
årsarbetare 170 136 306 168 137 305

* Eftersom medarbetare kan inneha en tillsvidareanställning del av tjänst och 
visstidsanställning del av tjänst kan summan av de två anställningsformerna bli högre än totalt 
antal månadsanställda.

Övertid och mertid

Överlag är uttaget av arbetstid utöver den planerade litet. Huvudorsaken till att uttag görs är 
att tillfälligt ersätta frånvaro tills mer långsiktig lösning hittats. Förändringen mellan åren är 
försumbar.
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 2016 2017

Övertid 
(h)

Övertid 
(%) Mertid (h) Mertid  

(%)
Övertid 

(h)
Övertid 

(%) Mertid (h) Mertid 
(%)

Kvinna 318 0,1 % 2 667 0,7 % 114 0,0 % 1 875 0,6 %

Man 658 0,2 % 2 164 0,7 % 892 0,3 % 1 698 0,6 %

Totalt 976 0,1 % 4 831 0,7 % 1 007 0,2 % 3 573 0,6 %

 

Personalomsättning

Sett utifrån antalet individer på respektive funktion är omsättningen helt normal. I funktioner 
där antalet från början är litet, till exempel kommunikatör, blir genomslaget stort.

 2016 Januari-December 2017 Januari-December

AID-etikett Avgång
ar

Antal 
tillsvidareanstä

llda

Personalomsättnin
g %

Avgång
ar

Antal 
tillsvidareanstä

llda

Personalomsättnin
g %

151013 
Informationssekrete
rare, informatör, 
kommun

0 5 0% 2 3 67%

521015 
Vaktmästare, 
sjukhusvaktmästare
, idrottsanläggn mm

0 15 0% 2 13 15%

451016 
Biblioteksassistent 4 19 21% 2 14 14%

451015 
Bibliotekarie 4 60 7% 7 55 13%

451011 Lärare i 
dans, drama, media 
och musik

3 43 7% 5 43 12%

Total 32 297 11% 29 278 10%

 

Medelålder

Under året har medelåldern gått ner något vilket kan förklaras av pensionsavgångar.

 Medelålder, antal år

2016 2017

Kvinnor 42,4 41,4

Män 44,8 43,9

Totalt 43,5 42,5
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Pensionsålder

  Genomsnittlig pensionsålder, antal år

2016 2017

Kvinnor 64,7 65,3

Män 64,0 65,2

Totalt 64,5 65,2

 

Pensionsavgångar

Att 22 procent av medarbetarna går i pension inom en tioårsperiod är inget alarmerande. 
Överlag har förvaltningen många kvalificerade sökande till utannonserade tjänster, vilket 
innebär att det finns goda möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare vid 
pensionsavgångar. Förvaltningen har dock sett små tendenser till att antalet sökande inom 
vissa yrkesroller har minskat något, främst antalet sökande till fritidsledare och chefer.

 Pensionsavgångar, tillsvidare, 67 år 2018-2028

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Andel

Kvinnor 2 2 2 3 3 2 5 1 4 7 4 20%

Män 2 4 2 2 4 3 4 3 2 3 5 25%

Totalt 4 6 4 5 7 5 9 4 6 10 9 22%

 

Ledarskap och medarbetarskap
Mål: Lunds kommun ska ha medskapande medarbetare och chefer som företräder kommunen, 
leder och utvecklar sig själva, arbetslag och verksamhet baserat på kommunens värdegrund 
med uppdrag och brukaren i fokus.
Under 2017 har ett stort arbete med omorganisation av biblioteket genomförts. Fokus i detta 
förändringsarbete har varit medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan. Under hela 
hösten har förslag och alternativ diskuterats på APT samt särskilt avsedda möten, vilka har 
syftat till att arbeta på så bred front som möjligt och därmed ge möjlighet för alla att få göra 
sin röst hörd. Resultatet har lett till en mycket stor förståelse till förändringen, både avseende 
förändrad organisation och arbetsinnehållets fördelning.
Under året har flertalet chefer deltagit i Jag som chef för att utveckla sig i sitt ledarskap.

Mångfald berikar
Mål: Lunds kommun ska vara en arbetsplats där varje medarbetares kompetens, erfarenheter 
och olikheter tas tillvara.
Personalen vid Högevallsbadet och biblioteksverksamheten har genomgått RFSL:s 
omfattande HBTQ-certifiering. Certifieringen innebär ett strukturerat och målmedvetet sätt att 
förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Inom fritidsverksamheten sker kontinuerliga 
utbildningsinsatser vad gäller HBTQ-frågor.
Sedan hösten 2017 har en ny funktion, inkluderingskoordinator, arbetet med att samordna 
insatser för nyanlända genom att agera länk mellan myndigheter, föreningar och civila aktörer 
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för att på ett bra sätt ta tillvara både individens behov och de som tillhandahåller aktiviteter.

Hälsa och arbetsmiljö
Under 2017 har förvaltningen genomfört ett riktat arbete för att öka medvetenheten kring den 
organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Bland annat har varje enhet fått sätta upp 
tydliga mål som syftar till att främja den psykosociala arbetsmiljön. Utvecklingsarbetet har 
pågått under hela 2017 och avsikten är att fortsätta under våren 2018 för att sedan utvärdera 
insatsernas resultat.
Arbetet med de ”mjuka” arbetsmiljöfrågorna är ett också ett viktigt verktyg för att attrahera 
och behålla kompetenser. En arbetsplats som präglas av goda psykosociala förhållanden står 
högt i kurs hos personer som söker nytt arbete och bidrar till trivsel, trygghet och ökad 
frisknärvaro för dem som redan arbetar i förvaltningen.
Under 2017 har sjukfrånvaron varit fortsatt större för kvinnor. Orsaken till detta är inte känd, 
men unga kvinnor verkar stå för merparten av skillnaden.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - kvinnor

6,2 6,6

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - män

3,8 3,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid - total

5,1 5,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016

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

21,5 37

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

40,8 47,7

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

33,9 44,2
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna 

 

Arbetsskador och tillbud

Skillnaden mellan 2016 och 2017 är mycket liten, men den visar att antalet tillbud har ökat 
något. Orsaken kan vara att inslag på många APT under året handlat om hur man använder 
LISA, vilket har ökat medvetenheten om vikten av att tillbudsrapportera. Det finns anledning 
att öka insatserna kring medvetenheten ytterligare. I årets uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns fortsatt målet att öka förståelsen av vikten att tillbudsrapportera.

Antal 2016 2017

Tillbud 47 63

Skada utan frånvaro 17 23

Skada med frånvaro 7 2

Företagshälsovård

Under 2017 var vi under den första delen utan avtal med företagshälsovård. Efter en längre 
tids diskussioner landade ett avtal vilket bland annat innebar att vi utöver avtalat planerade 
timmar skulle få nyttja ett tillgodohavande från tidigare år. Under året har fördelningen av 
timmar varit 49 % för efterhjälpande insatser, 32 % för förebyggande åtgärder och 19 % för 
hälsofrämjande arbete. Tjänsterna har främst utförts av sjuksköterska, läkare och 
beteendevetare.

 2016 2017

Avtalade timmar 360 130

Använda timmar 257 113
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Attraktiva anställningsvillkor
Mål: Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna.
Flextid, friskvårdsbidrag och nu semesterväxling är saker som gör Lund attraktiv men detta 
har de flesta arbetsgivare idag.
Det finns resurser till kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

Miljö
I följande avsnitt redovisas nämndens miljöarbete inom ramen för Lunds kommuns program 
för ekologisk hållbarhet (LundaEko II) och förvaltningens miljöledningssystem. Den 26 
oktober 2017 antog kommunfullmäktige en aktualiserad version av LundaEko II. 
Aktualiseringen har tagits fram efter remissynpunkter från samtliga nämnder och styrelser, 
och innebär bland annat att inaktuella delmål har tagits bort eller omarbetats och nya områden 
som exempelvis mikroplaster och konsumtionens klimatpåverkan har tillkommit.
Årsanalysen innehåller de aktualiserade delmålen, i så stor utsträckning det är möjligt. De 
delmål som endast har en redaktionell förändring eller har omformulerats, utan att den 
övergripande innebörden av delmålet har ändrats, redovisas i sin helhet nedan. De delmål som 
är helt nya redovisas inte i årets årsanalys, utan kommer att redovisas i årsanalysen 2018.

Nämndens miljöpolicy
Verksamheter under kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda lundaborna kultur, biblioteks, 
fritids- och idrottsverksamhet som karakteriseras av mångfald, kvalitet och miljömedvetenhet.
Miljöpolicyn ska ligga som grund för kultur- och fritidsförvaltningens övergripande miljömål.
Detta ska uppnås genom att:

 Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet genom att integrera miljötänkandet i alla 
verksamheter och processer.

 Verksamheten ska bedrivas utifrån miljömedvetenhet och kunskap om förvaltningens 
miljöpåverkan och hur denna kan förbättras.

 Verka för ökat miljömedvetande och engagemang hos anställda och brukare genom 
utbildning, inspiration och fortlöpande dialog.

 Verksamheten ska bedrivas enligt gällande miljölagstiftning, övriga krav, samt
LundaEko II - Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling.

 Miljöpolicyn ska få sitt konkreta genomförande i ett miljöledningssystem som, under 
ledningens ansvar, vilar på ett systematiskt, planerat och uppföljt miljöarbete.

Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16

Verksamhetens betydande miljöaspekter
De betydande miljöaspekterna 2017-2019 är följande (för samtliga miljöaspekter, se kultur- 
och fritids miljöaspektlista):

 Bassängkemikalier (klor etc.)
 El
 Uppvärmning
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 Vatten
 Elektronik
 Tjänsteresor med bil, utflykter med bil, buss, bokbuss samt tjänsteresor med övrigt 

färdsätt
 Leveranser varor/Entreprenörer
 Miljömedvetenhet hos besökare, brukare och personal
 Miljöhänsyn vid beslut
 Upprättande av planer och ärendehantering

Dessa miljöaspekter är betydande då de uppnått sju poäng eller mer enligt 
miljöledningsgruppens bedömning. Miljöaspekterna bedöms efter mängd, miljöpåverkan samt 
miljörelaterad hantering/risk. De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk 
möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi.

Nämndens miljömål och resultat
I tabellen nedan redovisas bedömningar av de delmål i Lunds kommuns program för hållbar 
utveckling (LundaEko II) som nämnden är ansvarig för, samt de förvaltningsmål som är 
framtagna inom ramen för förvaltningens miljöledningssystem.

Mål Delmål Förvaltningsmål
1.1 Lunds kommun ska, utifrån 
samtliga prioriterade områden i 
LundaEko II, bidra med kunskap, 
information, goda exempel och 
verktyg för att göra det enkelt att välja 
hållbara alternativ.

 Kommer att klara målet

1. Att verka för ökat miljöengagemang 
hos besökare, brukare och personal 
inom förvaltningens 
verksamhetsområde.

 Kommer att klara målet

1. Att motivera alla som bor och 
verkar i Lunds kommun att agera för 
en hållbar utveckling.

1.2 Lunds kommun ska, utifrån 
samtliga prioriterade områden i 
LundaEko II, öka kunskapen samt 
utveckla samarbetet och dialogen 
kring hållbar utveckling inom 
organisationen samt med företag, 
universitet, organisationer och 
medborgare.

 Kommer att klara målet
2.2 Vid alla Lunds kommuns 
upphandlingar av varor, produkter och 
tjänster ska det finnas hållbarhetskrav 
lägst enligt 
upphandlingsmyndighetens 
baskriterier eller motsvarande. 
Andelen upphandlingar där krav ställs, 
utöver basnivån, ska kontinuerligt öka.

 Går ej att bedöma

2. Kultur- och fritidsförvaltningen ska 
bidra till en mer hållbar konsumtion.

 Riskerar att ej klara målet

2.3 Varor, produkter och tjänster som 
upphandlas och köps av kommunen 
ska innehålla, eller ge upphov till, så 
lite som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen, exempelvis 
mikroplaster.

 Riskerar att ej klara målet

2. Alla som bor och verkar i Lunds 
kommun ska bidra till en mer hållbar 
konsumtion.

2.4 Vid alla Lunds kommuns 
upphandlingar där det föreligger risk 
för brott mot grundläggande 
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter 
i leverantörskedjan ska sociala och 
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Mål Delmål Förvaltningsmål
etiska krav ställas och följas upp.

 Går ej att bedöma
2.5 År 2020 ska 100 procent av 
inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat.

 Riskerar att ej klara målet
2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt 
öka andelen upphandlade och inköpta 
produkter som är etiskt/rättvisemärkta.

 Går ej att bedöma
2.7 Den totala mängden hushållsavfall 
ska minska med 2 procent per år från 
år 2013 till 2020.

 Går ej att bedöma
2.8 Andelen utsorterat avfall ur 
hushållsavfallet ska öka till 55 procent 
till 2016 och till 65 procent 2020.

 Går ej att bedöma

3. Värna Lundabornas hälsa och 
miljön genom att minimera 
exponeringen för miljö- och 
hälsofarliga ämnen.

4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds 
kommun ska minska med minst 50 
procent till 2020 jämfört med 1990 
och vara nära noll 2050.

4.3 Den kommunala organisationen 
ska vara fossilbränslefri senast 2020.

 Osäkert

3. Kultur- och fritidsförvaltningen ska 
arbeta för att minska sina utsläpp från 
transporter och minimera sin 
energianvändning.

 Kommer att klara målet

5. Alla som bor och verkar i Lunds 
kommun ska bidra till ett samhälle 
som är väl anpassat till pågående och 
förväntade klimatförändringar, och där 
negativa konsekvenser för människor, 
samhälle och miljö kan undvikas.

5.1 Lunds kommun ska ta fram en 
klimatanpassningsplan som hanterar 
förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor senast 2018.

 Osäkert

6. Lunds kommun ska utveckla och 
underhålla hållbara stads- och 
tätortsmiljöer med människan i 
centrum.

7. Skydda och utveckla kommunens 
natur och grönområden på ett sätt som 
främjar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster samt skapa en god 
tillgänglighet och förutsättningar för 
rekreation, friluftsliv och natur- och 
kulturupplevelser.

8. Värna Lundabornas hälsa och 
miljön genom att minimera skadliga 
utsläpp till luft och vatten samt säkra 
en långsiktigt hållbar och trygg 
dricksvattenförsörjning.

8.4 De regionala målen för halterna av 
partiklar (PM 10 och PM 2,5) , 
bensen, kvävedioxid och marknära 
ozon ska inte överskridas.

 Går ej att bedöma

Analys av mål och resultat
För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i Lunds kommun engagera 
sig och agera för en hållbar utveckling. Analys av mål och resultat är uppdelat efter de i 
LundaEko II prioriterade områden som särskilt utgör grunden för de delmål och 
förvaltningsmål som kultur- och fritidsnämndens miljöarbete utgår från. Analysen svarar för 
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delmålen 1-4 i tabellen ovan. Gällande delmål 5-8 kan inrapporterat underlag inte utgöra 
grunden för någon samlad bedömning. I vissa fall saknas underlag och i andra fall är det andra 
förvaltningar som ansvarar för inrapportering. För mer information avseende dessa delmål, se 
resultat i uppföljning av LundaEko.
Engagera flera
Delmålen inom det prioriterade området Engagera flera syftar till att bidra med kunskap och 
information, samt att utveckla samarbete och dialog kring hållbar utveckling, både internt och 
externt. Delmålen inom Engagera flera är svåra att följa upp på grund av att effekten av 
genomförda insatser är svår att mäta. Utifrån hur delmålen är formulerade är dock 
bedömningen att målen nås. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2017 aktivt verkat för 
ett ökat engagemang både hos besökare, brukare och inom den egna organisationen. Den 
interna miljöorganisationen har setts över och nya miljöombud har utsetts och utbildats och 
bjudits in till en skräddarsydd träff som förvaltningens miljösamordnare har arrangerat. För att 
vidare sprida kunskap och engagemang till övriga medarbetare fungerar enheternas APT som 
forum för diskussion och där Miljö alltid finns med som en stående punkt. Miljöarbetet och 
goda exempel har också kommunicerats till Lunds kommuns medborgare. Bland annat genom 
mycket uppskattade föreläsningar på Lunds stadsbibliotek samt ett flertal projekt med 
hållbarhetstema på Stenkrossen. Sammanfattningsvis råder det en god måluppfyllelse vad 
gäller kultur- och fritidsnämndens arbete inom ramen för det i LundaEko prioriterade området 
Engagera flera.

Hållbar konsumtion
Måluppfyllelsen är betydligt sämre vad gäller arbetet inom ramen för det i LundaEko 
prioriterade området Hållbar konsumtion. Här har förvaltningen en stor utmaning och trots att 
målen i LundaEko II är tydliga och innehållet kommuniceras till både verksamheter och 
inköpsansvariga verkar det svårt att till exempel öka andelen ekologiska inköp. Resultatet av 
inköp av ekologisk mat 2017 uppnådde som det framgår i tabellen ovan 35 procent. Detta kan 
jämföras med 2016 års resultat 48 procent. Insatser har gjorts under året för att utbilda 
inköpsansvariga och se över kontering men fler åtgärder krävs. För att kultur-och 
fritidsförvaltningen skall komma till rätta med livsmedelsinköpen och delmålen i LundaEko 
ska nås behöver verksamheternas utbud ses över från grunden och alla som är delaktiga i 
inköp behöver få den kunskap som krävs för att göra hållbara val. En punktinsats som skulle 
kunna betyda mycket för förvaltningens samlade resultat är att se över sommarverksamheten 
och friluftsbaden som idag drar ner statistiken rejält. Gällande avfall har några insatser gjorts 
under året och flertalet åtgärder har tillkommit mot årets slut vilka ska bli spännande att följa 
upp under våren.

Minskad kemikaliebelastning
Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i stort sett överallt och kan orsaka allvarliga skador på 
människa och miljö. Barn och unga är särskilt känsliga och därför har kultur- och 
fritidsförvaltningen ett stort ansvar att vidta de åtgärder som är möjliga för att skapa en så 
säker miljö som möjligt för våra medborgare. Måluppfyllelsen för delmålet En minskad 
kemikaliebelastning är osäker då det i dessa komplexa frågor är svårt att säkert uppge 
huruvida verksamheten uppfyller delmålen fullt ut. Säkert är att vidare åtgärder och fortsatt 
arbete med en minska kemikaliebelastning kommer att prioriteras 2018. Den verksamhet som 
är en av förvaltningens mest betydande källa till utsläpp av mikroplaster är konstgräsplanerna. 
Flertalet åtgärder har satts in för att minska läckagen av granulat i de redan befintliga 
anläggningarna. Till exempel har sedimentationsfällor utprovas i dagvattenbrunnar runt 
konstgräsplaner för att förhindra spridning av mikroplaster. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
görs även återvinning av granulat och konstgräsunderlag i samband med flytt av befintliga 
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konstgräsplaner. Slutligen har borstar köpts in till anläggningarna för att minimera spridning 
av granulatet. Vidare finns det ett konstaterat behov av ett mer systematisk arbetssätt då det 
kommer till hantering av kemikalier i allmänhet, vilket kommer att hanteras då Lunds nya 
kemikalieplan snart kommer att börja användas.

Minsta möjliga klimatpåverkan
Det råder god måluppfyllelse vad gäller kultur- och fritidsförvaltningens arbete inom ramen 
för det i LundaEko prioriterade området Minsta möjliga klimatpåverkan. Ett delmål i detta 
arbete är att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020. Med fokus 
på detta delmål har kultur- och fritidsförvaltningen under året gjort flera stora insatser. För att 
nämna några så har maskinparken inom idrotten inventerats inför övergången till fossilfritt. 
Idrottsverksamheten har även köpt in en egen HVO-tank (fossilfri diesel) för enhetens 
maskiner och fordon. Inom bibliotekens verksamhet kör biblioteksbussen på fossilfritt bränsle 
sedan i somras och ljusautomatik har införts i lunchrum, kök, kopieringsrum, bokutställning.
 

Intern kontroll
Kultur- och fritidsförvaltningen har redovisat utfallet av det interna kontrollarbetet för 2017 
till nämnden och till kommunstyrelsen. Utgångspunkten för granskningen har varit de 
kontrollaktiviteter som antagits dels av kommunstyrelsen, dels av kultur- och fritidsnämnden i 
handlingsplanen för intern kontroll 2017.
Kontrollaktiviteterna för 2017 har varit kontroll av kommunens handläggningstider, att 
undersöka hur verksamheter hanterar tillbudsrapportering, kontroll av rutiner vid upprepad 
korttidsfrånvaro, mutor och korruption, sent betalda fakturor samt inköpsrutiner och 
uppföljning av avtal.
Sammantaget visar arbetet med intern kontroll inom kultur- och fritidsförvaltningen att det 
finns en ambition att följa de regler och policydokument som kommunen och nämnden har 
upprättat men att det också finns behov av en förbättrad informationsförmedling och bättre 
följsamhet gentemot det gällande regelverket. Enkelt uttryckt innebär detta att förvaltningen 
måste försöka se till att alla medarbetare och politiker är informerade om kommunens och 
nämndens regelverk och förstår sin egen roll i förhållande till dessa.

Framtid och utveckling
Verksamhetsövergripande framtid och utveckling
Ambitionen är att det nya ungdomspolitiska programmet ska antas av kommunfullmäktige 
före valet 2018. Utifrån programmet ska en treårig handlingsplan för perioden 2019-2021 tas 
fram.
Utvärderingen av ändamålsenligheten hos kultur- och fritidsnämndens bidragsformer kommer 
att kunna visa på eventuella behov av framtida förändringar. Samtidigt förväntas 
digitaliseringen av bidragshanteringen och lokalbokningen leda till en mer effektiv och 
likvärdig handläggningsprocess, vilket gynnar föreningar och andra aktörer.
Arbetet med att öka samordningen av verksamhet och initiativ riktade till nyanlända fortsätter. 
Med utgångspunkt i den nulägesanalys som har genomförs av kultur- och 
fritidsförvaltningens inkluderingskoordinator ska kommunövergripande riktlinjer för arbetet 
med att främja social inkludering och nyanländas inkludering tas fram under 2018.
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Under 2018 ska också en ny kultur- och fritidsvaneundersökning genomföras.
Framtid och utveckling inom kultur
Stort fokus kommer att ligga på att arbeta utifrån det kulturpolitiska programmet när det är 
antaget. En treårig handlingsplan kommer att tas fram för perioden 2019-2021. Ett antal 
påbörjande processer inom lokalförsörjning fortsätter, vilket bland annat berör kulturskolan 
och delar av de nuvarande kulturverksamheterna i Stadshallen. Utredningen av en 
evenemangsstrategi för Lunds kommun, projektet rörande digital bidragshantering och 
fortsatta förtydliganden av avtal med mera gällande kulturföreningar förväntas bidra till en 
positiv utveckling inom kulturverksamheten.
De ökande barnkullarna medför en prioritering av den verksamhet som riktas till den 
målgruppen, men är också en utmaning som kräver extra resurser för att det ska gå att leva 
upp till mål om hur många barn som ska kunna ta del av kulturskolans undervisning. Det 
bedöms inte vara brist på personal inom de kompetenser som finns inom kulturverksamheten, 
dock krävs att lönenivåerna för till exempel musiklärare ses över.
Framtid och utveckling inom bibliotek
Stort fokus kommer att ligga på implementering av den nya biblioteksplanen och arbete enligt 
den tillhörande handlingsplanen för 2018-2020. Utökningen av förskolebiblioteken fortsätter 
med det långsiktiga målet att samtliga kommunala förskolor ska ha förskolebibliotek. 
Förberedelser kommer att göras inför inrättandet av ett digitalt lärcenter på stadsbiblioteket. 
Dessutom ska fler digitala bibliotekstjänster utvecklas.
Framtid och utveckling inom fritid
Den öppna ungdomsverksamheten kommer att arbeta vidare med det ungdomspolitiska 
programmet när det är antaget, bland annat genom att delta vid framtagandet av en 
handlingsplan för 2019-2021. För att utveckla vissa centrala områden, till exempel 
delaktighet, främjande förhållningssätt och värdegrundsarbetet, håller tvärgrupper på att 
bildas som består av representanter från flera olika delar av den öppna ungdomsverksamheten. 
Syftet är att säkerställa hög kvalitet och ett enhetligt arbetssätt inom hela verksamheten.
Det ska också ske en utvärdering av den öppna ungdomsverksamheten för att säkerställa att 
verksamheten utvecklas i linje med uppdragets intentioner.
Ungas kompetenser och erfarenheter ska synliggöras genom validering enligt metoden ELD 
(Experience - Learning - Description) samt genom coachning vid bidragsansökningar. 
Arbetssättet för de mobila fritidsledarna ska fortsätta att utvecklas för att de på bästa sätt ska 
kunna möta ungdomar där de befinner sig.
Framtid och utveckling inom idrott
Idrottsverksamheten ska arbeta visionärt och strategiskt med underhåll och skötsel av 
befintliga anläggningar som skapar trygga och attraktiva miljöer för fysisk aktivitet. 
Samverkan med andra förvaltningar ska ske avseende miljöer för fysiska aktiviteter, såsom 
nya hallar, idrottsplatser och andra utemiljöer. Anläggningarnas tillgänglighet ska öka för alla 
åldrar och målgrupper. Visionen är att anläggningarna ska vara öppna 24/7/365.
Förbättrade former för uppföljning av värdegrundsarbetet ska utvecklas, till exempel när det 
gäller fördelning av tränings- och tävlingstider. Förberedelser ska också göras inför 
framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt program som ska gälla från och med 2020.
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Lena Nielsen

046-359 43 32

lena.nielsen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Begäran om överföring av budgetavvikelse 
från 2017 till 2018 samt utökning av 
investeringsram för 2018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar överföring av budgetavvikelse 
från 2017 till 2018 samt utökning av investeringsram för 2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Rapport avseende begäran om överföring av budgetavvikelse från 2017 
till 2018 samt utökning av investeringsram för 2018

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anser inte att en barnkonsekvensanalys är 
relevant i detta ärende.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram för år 2017 uppgick till 338 
967 tusen kronor och nettokostnader om 335 254 tusen kronor. Nämnden 
redovisar därmed en positiv avvikelse om 3 713 tusen kronor.
Korrigerat resultat för kultur- och fritidsnämnden år 2017 blir, enligt 
denna tjänsteskrivelse, ett resultat om 1 169 tusen kronor enligt 
sammanställningen nedan.

Sammanställning Belopp (tkr)
Budgetavvikelse totalt 3 713
Tillkommande korrigeringar 0
Avgående korrigeringar -2 544
Summa 1 169

Kultur- och fritidsnämnden begär justeringar i investeringsram 2017 med 
-2 544 tusen kronor. 2 544 tusen kronor återlämnas för ej genomförd 
verksamhet.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad rapport samt översända rapporten till 

kommunstyrelsen

att hos kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2017 regleras med 
avgående korrigeringar om 2 544 tusen kronor mot ram 

att hos kommunstyrelsen begära att investeringsram 2018 utökas med 
6 774 tusen kronor utanför ram

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser 
från 2017 till 2018 samt utökning av investeringsram för 
2018
Ansökningar om överföring av budgetavvikelser ska vara kommunkontorets 
ekonomiavdelning tillhanda senast den 2 februari 2018. Ansökningarna ska vara 
nämndsbehandlade och expedierade till kommunstyrelsen senast den 22 februari. För att 
underlätta sökningar i W3D3 ska ärendet vara rubricerat: X-nämndens begäran om 
överföring av budgetavvikelse från 2017 till 2018 samt utökning av investeringsramen 
för 2018 (endast om det är aktuellt med investeringar).
Ansökningarna kommer att sammanställas och kommenteras av ekonomiavdelningen samt 
beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari. Kommunstyrelsen kommer att 
besluta om överföringar den 7 mars.
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Driftsbudgeten
Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser överförs till nästkommande år antingen i form 
av tilläggsanslag, som kan användas under 2018, eller som eget kapital. I beredningen gör 
kommunstyrelsen en bedömning av i vilken mån medlen beräknas behövas under det 
kommande året samt om kommunens ekonomiska situation medger beviljande av 
tilläggsanslag. Med utgångspunkt i kommunens osäkra ekonomiska läge gör kommunkontoret 
bedömningen att det ekonomiska utrymmet för att bevilja tilläggsanslag eller utökad 
investeringsram för 2018 är ytterst begränsat.
Barn- och skolnämnderna ska särredovisa avvikelser som har uppstått på grund av 
volymförändringar vad gäller antal barn och elever under det gångna året i form av en 
månatlig uppföljning. En särskild prövning kommer att ske utifrån principerna för direkt 
skolpeng. Övriga avvikelser ska redovisas på samma sätt som tidigare år.
Resultat för resultatenheter med eget kapital överförs automatiskt. För informationens skull 
ska resultatenheterna även lämna en redogörelse över utfallet.
Ansökan ska göras enligt tabellen nedan. Uppgifter som ska anges i tabellen:

 nämndens budgetavvikelse
 tillkommande korrigeringar (anges som positiva tal, +), dvs. händelser (belopp) som 

har uppstått utanför ram
 avgående korrigeringar (anges som negativa tal, -), dvs. händelser (belopp) som inte 

har utförts.
Därefter framräknas den budgetavvikelse som nämnden önskar balansera över årsskiftet. 
Denna avvikelse ska fördelas som tilläggsanslag, eget kapital och eget kapital resultatenhet.
Observera att det är enbart i grönmarkerade celler som ifyllnad ska ske. Det finns möjlighet 
att utöka antal rader, max ytterligare 20 rader. För att utöka antal rader tryck på plus-
knappen till höger i tabellen. För att tabellens formel ska följa med utökningen ska ni stå på 
mittenraden av det tre raderna då ni utökar raderna med plus-knappen. För att tabellens 
formel ska följa med utökningen ska ni stå på mittenraden då ni utökar raderna med plus-
knappen. 
Kommentarer och motiveringar skrivs i textrutan under tabellen.
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Begäran om överföring av budgetavvikelser från 2017 till 2018 (fyll i 
grönmarkerade celler)

Info Belopp i tkr Fördelning av slutlig budgetavvikelse

Tilläggsanslag Eget kapital Eget kapital 
resultatenhet

Total 
budgetavvikelse 
2017

3 713 3 713

Summa 
tillkommande 
korrigeringar (+)

Summa avgående 
korrigeringar (-) -2 544

Drift bibliotek 
nordväst -1 344 -1 344

Fristadsförfattare -500 -500

Kino -700 -700

Summa 
korrigeringar -2 544 -2 544

Budgetavvikelse 
som önskas 
balanseras över 
årsskiftet med 
önskad fördelning

1 169 1 169

Kommentarer och motiveringar

Behovet av driftsmedlen för biblioteket nordväst väntas först år 2020, då ombyggnationen 
beräknas bli genomförd. 
Fristadsförfattarprojektet kommer att återupptas 2018. Budgetmedel för att möjliggöra  
mottagande av en fristadsförfattare enligt principer fastslagna av den internationella ansvariga 
organisationen Icorn har ännu ej grundläggande krav som till exempel bostad av olika 
anledningar ej blivit klargjort så avsatt pott står orörd.
Avsatta budgetmedel för KINO avseende utökad hyra till följd av eventuell utbyggnad av 
deras nuvarande lokal har inte nyttjats. Beslut är ännu inte fattat och utrymmet kan därför ej 
intecknas.
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Investeringsbudgeten
Nämnd kan i undantagsfall ansöka om att förändra utgifts- och inkomstramen på 
investeringsbudgeten till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättning. 
Kommunkontoret vill dock betona att nämnderna har erhållit en ram per nämnd utan en 
specifikation per investeringsobjekt och nämnden har rätt att omdisponera mellan 
investeringsobjekten. Investeringsramen är fastställd utifrån vilken belastning den kommunala 
ekonomin tål och att tillföra ytterligare investeringsmedel till följd av ej fullt använda medel 
från 2017 kan innebära en kännbar ekonomisk belastning för kommunen. Nämnden ska 
därför i första hand analysera om investeringen kan rymmas inom 2018 års givna 
investeringsram. Denna analys ska framgå av ansökan.
Om ändå en överföring begärs är det angeläget att noggrant analysera var överskotten har 
uppstått och av vilken anledning.
Om nämnden begär ändring av summa utgifter/inkomster ska ansökan innehålla följande 
uppgifter per objekt:

 investeringsram enligt EVP 2018
 förslag till förändring av ram 
 summa ny investeringsram 2018

Observera att det är enbart i grönmarkerade celler som ifyllnad ska ske. Det finns möjlighet 
att utöka antal rader, max ytterligare 20 rader. För att utöka antalet rader tryck på plus-
knappen till höger i tabellen. För att tabellens formel ska följa med utökningen ska ni stå på 
mittenraden av det tre raderna då ni utökar raderna med plus-knappen. 
Kommentarer och motiveringar skriv i textrutan under tabellen.

Begäran om utökning av investeringsram för 2018 (fyll i grönmarkerade celler)

Info Belopp i tkr

Investeringsram enligt EVP 2018 14 500

Förslag till förändring av ram 774

Eftersatt konstunderhåll 774

Summa ny investeringsram 2018 15 274

Kommentar och motiveringar

Arbetet med eftersatt konstunderhåll pågår enligt plan men med förseningar till följd av 
leverantörers ledtider.
Förvaltningen har valt att senarelägga ombyggnationerna av båda stadsdelsbiblioteken. 
Ombyggnationerna finns upptagna i EVP 2019-2021 planerat till år 2020.
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
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Annika Eklund

046-359 51 67

annika.eklund@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Beställning av kulturhus i Folkparken i Lund
Sammanfattning
Frågan om Folkparkens användning har diskuterats och utretts flera 
gånger sedan 2000-talets början. Kultur- och fritidsnämnden har utrett 
frågan bland annat år 2007, 2011, 2015, 2016 och då har även 
servicenämnden fått uppdraget att beräkna kostnader och ta fram förslag 
gällande:

• Kampsportcentrum
• Kulturhus
• Kulturhus för unga
• Dans- och teaterhus

Då det av olika anledningar, parlamentariska och  ekonomiska, ej har gått 
att få gehör för något av förslagen så har de inte kunnat utvecklas vidare. 
Nu finns en möjlighet att iordningställa byggnaden för kulturverksamhet 
med fokus på undervisning, scenkonst och efterhand 
biblioteksverksamhet och genom detta inledande steg koppla ihop detta 
med det större arbete som pågår med att säkerställa scener och flexibla 
kulturhuslokaler i Lund. Förutsättningarna för detta, utifrån husets status 
och avsatta medel, är goda.

Under senare år har följande åtgärder genomförts för underhåll av 
byggnaden: 

 Nytt vidarekopplat brandlarm (på grund av flyktingboendet) 2015
 Nytt tak på hela stora huset 2016
 Invändig målning i annexet 2016
 Sanering av delar av källaren (på grund av fukt och luktproblem) 

2017
 Uppdatering av brandskydd (utrymningsskyltar, brandsläckare, 

brandspjäll med mera) 2017
 Tvätt av stora pergolan 2017
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Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att avsätta 15 miljoner kronor 
i investeringsmedel för Folkparken och utifrån uppkomna behov för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet föreslås att dessa nu används 
som beskrivs.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 
(denna skrivelse)
Beställningsskrivelse avseende ny- och ombyggnation av Folkparken 
etapp 1, daterad den 6 februari 2018
Projektplan: Utredning av Folkparken i Lund, version 2, daterad den 23 
september 2016, upprättad av serviceförvaltningen genom 
Lundafastigheter

Barnets bästa
Beslutet kommer i hög grad att påverka barn, då de föreslagna åtgärderna  
möjliggör för unga att kunna fortsätta med undervisning och utövande av 
musik, dans och teater under renovering av andra lokaler.

Ärendet
Folkparken ritades av arkitekten Bengt Edman 1965 och stod färdig 
1976. Den användes under en period som mötesplats för olika 
arrangemang inom traditionell folkparksverksamhet, dans, teater, shower 
med mera. Under 1980-talet sjönk användningsgraden och 1992 inbjöd 
fastighetskontoret till en kombinerad arkitekt- och markanvisningstävling 
för att utreda möjligheterna till ny och annan användning av huset och 
området. Dock uppstod en stark opinion för att bevara byggnaden och 
projektet fick avbrytas. Sedan dess har byggnaden endast använts 
sporadiskt och olika förslag till verksamhet har passerat genom åren, 
dock utan långsiktigt resultat.

Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att avsätta 15 miljoner kronor 
för upprustning av Folkparken under beteckningen ”Kulturhusen i Lund 
etapp 1”. Ärendet har behandlats i kommunens investeringsgrupp och i 
den strategiska lokalgruppen. En enkel utredning genomfördes under 
2016, i vilken beskrevs en rad åtgärder för att möjliggöra för den 
kulturverksamhet och de olika behov som finns.
År 2017 tog processen kring att renovera Stadshallen ny fart och ett 
inriktningsbeslut angående nödvändiga investeringar och ombyggnad 
med start hösten 2018 fattades. Vidare fattades beslut om att bygga en 
femte gymnasieskola: Hedda Anderssongymnasiet - före detta 
Svaneskolan.
Såväl Stadshallens som Svaneskolans aula är arenor för kulturskolans 
undervisning för barn och unga inom dans, teater och orkester. Vidare 
repeterar och konserterar Stadsorkestern och Hemvärnets musikkår i 
Stadshallens stora sal. Behovet av en evakueringslokal, som kan lösa de 
behov som uppstår till följd av renovering av Stadshallen och uppförande 
av Hedda Anderssongymnasiet, har därför hög prioritet då antal barn och 
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unga, som påverkas varje vecka under en ombyggnadsperiod är strax 
över 500 personer.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför beställt en enkel utredning, 
daterad den 17 oktober 2017 av serviceförvaltningen för att utreda om 
Folkparken genom ombyggnation och eventuell komplettering kan 
anpassas för att fungera som evakueringslokaler för Kulturskolans 
verksamhet. Beslut om beställning har fattats på delegation av kultur- och 
fritidsdirektör och gäller evakueringsåtgärder. Detta projekt har påbörjats 
och kommer att lösa uppkomna behov.

Utöver redan beställd anpassning föreligger ett behov av 
fastighetsanknutna åtgärder och verksamhetsspecifika anpassningar för 
att Folkparken på sikt ska fungera som ett kulturhus. Stadshallens 
förestående renovering, som kommer pågå under ett antal år, skapar ett 
stort behov av en fungerande konsertsal. Dialog förs med teatergruppen 
Sagohuset och det har vidare förts en mångårig diskussion om att etablera 
en biblioteksverksamhet i Folkparken. Samtliga förslag gagnas av att 
huset och dess grundläggande infrastruktur är i ordning. Innehållet 
kommer att kunna ändras och anpassas över tid och utifrån aktuella 
behov. Renoveringen kan räknas som den första etappen av det politiskt 
beslutade ärendet Kulturhusen etapp 1 i Lund.

Projektet Kulturhus etapp 1 i Lund, Folkparken är upptaget i den 
kommungemensamma investeringsplanen och investeringen har 
behandlats i lokalgruppen och delvis i investeringsgruppen. Då det finns  
avsatt utrymme i investeringspott om 15 miljoner kronor, där en del har 
avgått som beställning på evakueringsåtgärder, så föreslår nu 
förvaltningen att en beställning ska göras för resterande belopp till nedan 
åtgärder. Resurser för att täcka hyra och drift möjliggörs genom bortfall 
av hyreskostnad för Stadshallen och Svaneskolans aula och ryms inom 
nämndens ram med tillägg av den uppräkning som har fördelats i 
ekonomi- och verksamhetsplan för Kulturhusen i Lund etapp 1.

Behovsbeskrivning och syfte
Projektet syftar till att påbörja upprustning av Folkparken som kulturhus, 
etapp 1 utifrån kommunfullmäktiges beslut i EVP-processen 2015. 

Beställningen utgår från åtgärder presenterade i Projektplan - Utredning 
Folkparken version 2, daterad den 23 september 2016 och upprättad av 
Lundafastigheter. De mest angelägna åtgärderna för att byggnaden 
oavsett verksamhet ska kunna användas på längre sikt ingår i denna 
beställning. Åtgärderna har valts ut utifrån ovan nämnda rapport.
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De delar som är mest angelägna att åtgärda är:

 Publik-, teknik- och akustikåtgärder i byggnadsdel A 

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage, brandlarm och 
allmänbelysning anpassad för scenverksamhet

 Öppning i vägg mellan byggnad A och B förses med sluss för att 
hindra ljud mellan rummen och för att återställa möjligheten till 
fri kommunikation mellan de båda rummen i enlighet med 
antikvarisk rekommendation i tidigare nämnda projektplan

 Iordningsställande av våtutrymme i byggnadsdel B

 Portar renoveras eller byts ut beroende på dess nuvarande skick.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till beställning och översända densamma till 

kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Typ av byggnation

 BYGGNATION: beställs och beslutas av nämnd/KS/KF 
(repeterande objekt, låg risk)

 STRATEGISK* BYGGNATION: beställs och beslutas av 
nämnd/KS/KF

*Unika, sällanbyggen, bedömt högriskprojekt

Sektioner markerade med asterisk (*) är i första hand tillämpbara på strategisk 
byggnation.
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2. Bakgrund och behov

2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare beställt en enkel utredning, daterad 
2017-10-17 av serviceförvaltningen, för att utreda om Folkparken genom 
ombyggnation och eventuell komplettering kan anpassas för att att fungera som 
evakueringslokaler för Kulturskolans verksamhet. Anpassningen räknas som en del 
av en första etapp av det politiskt beslutade ärendet Kulturhusen 1 i Lund. 

Behovet av ersättningslokaler för Kulturskolan har uppstått på grund av andra fattade 
beslut, t.ex. renoveringen av Stadshallen och kommande rivning av Svaneskolans 
aula. Det innebär att den huvudsakliga verksamheten vad gäller dans, teater och 
orkester står utan lokaler. 

En ytterligare konsekvens av renoveringen av Stadshallen blir att Lund förlorar en 
publik konsertsal under den period som Stadshallen renoveras. 

Utöver den redan beställda anpassningen föreligger ett behov av fastighetsanknutna 
åtgärder och verksamhetsspecifika anpassningar för att Folkparken på sikt ska 
fungera som ett kulturhus. 

Det innebär att investeringen i ett första skede ska skapa en kortsiktig lösning som 
evakueringslokaler för Kulturskolan samtidigt som byggnaden genomgår en lättare 
upprustning och iordningställs för annan kulturverksamhet. 

Projektet Kulturhus i Lund, Folkparken är upptaget i den kommungemnsamma 
investeringsplanen samt har behandlats i lokalgruppen.

Utredningar av Folkparken har tidigare gjorts, eftersom man under en längre tid har 
sökt efter en användning för Folkparken. Utredningarna har resulterat i olika åtgärder 
och förslag som dock inte har genomförts. Detaljplan för området finns.  

2.2. Behovsbeskrivning och syfte

Projektet syftar till att påbörja upprustning av Folkparken som kulturhus, etapp 1 
utifrån kommunfullmäktiges beslut i EVP-processen 2015. 

Beställningnen utgår från åtgärder presenterade i Projektplan - Utredning Folkparken 
version 2, daterad 2016-09-23 samt upprättad av Lundafastigheter. De mest 
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angelägna åtgärderna för att byggnaden, oavsett verksamhet, ska kunna användas på 
längre sikt ingår i denna beställning. Åtgärderna har valts ut utifrån ovan nämnda 
rapport.

De delar som är mest angelägna att åtgärda är:

 Publik-, teknik- och aukustikåtgärder i byggnadsdel A
 Öppning i vägg mellan byggnad A och B ska förses med sluss för att hindra 

ljud mellan rummen och för att återställa möjligheten till fri kommunikation 
mellan de båda rummen i enlighet med antikvarisk rekommendation i tidigare 
nämnda projektplan.

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage, brandlarm och 
allmänbelysning anpassad för scenverksamhet

 Iordningsställande av våtutrymme i byggnadsdel B
 Portar renoveras eller byts ut beroende på dess nuvarande skick.

2.3. Alternativ till investeringen

Föreslagna investeringar är nödvändiga för att huset ska fungera som kulturhus. 
Ytterligare investeringar föreslås bli gjorda på sikt. I dagsläget bedöms inga andra 
alternativ finnas. 

3. Lösningsförslag och avgränsningar

3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)

Projektet ska resultera i att ovannämnda åtgärder genomförs för att säkerställa 
möjligheten att bedriva verksamhet i huset. 

4. Förutsättningar

4.1. Tidsram

Projektet ska vara klart snarast möjligt.
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4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)

Projektbudget totalt, 15 mnkr varav sex mnkr är intecknade genom två tidigare 
beställningar, fattade på delegation och daterade 2017-12-11. Tre mnkr ska användas 
till publik-, teknik- och aukustikåtgärder. Resterande sex mnkr används för övriga 
åtgärder i denna beställning. 

Investeringen bedöms till största del infalla under 2018. Projektet finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för kultur- och fritidsnämnden, Kulturhusen i Lund, etapp 1. 

4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)

Det har avsatts driftsmedel från och med 2018 med 2 275 tusen kronor årligen. 
Preliminärt hyresavtal ska justeras utifrån investeringen.  

4.4. Följdinvesteringar

Investeringen innebär följdinvesteringar i lös teknik, som kan kopplas direkt till 
verksamheten. Investeringen kan också innebära ytterligare följdinvesteringar i 
inventariet m.m. En stor del av inventarier och lös teknik kommer dock att 
återanvändas från Stadshallen. 

4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)

4.6. Arbetsmiljö

Investeringen har inte varit uppe i lokal samverkan och det har inte genomförts 
någon risk- och konsekvensanalys. Skyddsombud har inte varit involverat. Detta 
arbete kommer att ske parallellt under våren 2018. 

4.7.  Övrigt

Samverkan mellan Lundafastigheter och kultur- och fritidsförvaltningen är av stor 
vikt i detta projekt, särskilt vad gäller de tre mnkr för publik-, teknik- och 
aukustikåtgärder i byggnadsdel A.
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5. Fastställande 

Kultur- och fritidsnämnden 
Lund 2018-02-27

_______________________________________

Page 48 of 87

mailto:henrik.weimarsson@lund.se


 

   

Serviceförvaltningen 
Lundafastigheter 

      
 

 

 

 

 

 

Projektplan – Utredning Folkparken 

 
 
Beslutsunderlag för fortsatt projektering och uppförande av föreslagna åtgärder på Folkparken i Lund 

 

 

 

Lundafastigheter 

Serviceförvaltningen 

Lunds kommun 

 

 

Status: Granskninghandling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2016-09-23  Granskningshandling  

1 2016-08-15  Upprättande av rapport   

Version Datum Planerat slutdatum Beskrivning av ändring Sign 

 

 

 

Page 49 of 87



 

Projektplan inklusive riskanalys 

  
  

 

 2 (16) 
 

Innehållsförteckning 
 

1  Allmänt ................................................................................................................................ 2 

1.1 Projektbeskrivning ............................................................................................ 3 

1.2 Rekommendationer: .......................................................................................... 4 

1.3 Bakgrund och syfte ......................................................................................... 11 

1.4 Nyckeltal, ytor och kostnader ......................................................................... 12 

1.5 Miljö ................................................................................................................ 13 

1.6 Revisioner ....................................................................................................... 13 

2 Referensuppdrag ......................................................................................................... 13 

3 Mål ................................................................................................................................ 13 

3.1 Projektmål ....................................................................................................... 13 

4 Avgränsningar ............................................................................................................. 13 

5 Förutsättningar – sammanfattning ........................................................................... 14 

6 Projektorganisation .................................................................................................... 14 

6.1 Beställare ........................................................................................................ 14 

6.2 Styrgrupp ........................................................................................................ 14 

6.3 Projektledare ................................................................................................... 14 

6.4 Projektgrupp .................................................................................................... 14 

6.5 Referensgrupp ................................................................................................. 14 

7 Kommunikation .......................................................................................................... 14 

8 Leverans och överlämning vid projektslut ............................................................... 14 

9 Tidplan ......................................................................................................................... 15 

10 Resursplanering .......................................................................................................... 15 

10.1 Projektbudget .................................................................................................. 15 
10.2 Resurser .......................................................................................................... 15 

10.3 Övriga resurser ................................................................................................ 15 

11 Riskanalys .................................................................................................................... 16 

11.1 Riskhantering .................................................................................................. 16 

11.2 Sammanfattning .............................................................................................. 16 

12 Dokumenthantering .................................................................................................... 16 

 

 

1  Allmänt 

Denna plan är upprättad i enlighet med Serviceförvaltningens ledningssystem. Projektplanen är den 

uppdragsanpassade tillämpningen och innefattar erforderliga åtgärder för uppdragets styrning. 
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1.1 Projektbeskrivning 

Föreliggande lokalprogram omfattar Folkparken som är lokaliserad i Folkets park på väster i Lund. Huset 

ritades av Bengt Edman och stod färdigt 1976. Den totala lokalytan är ca 1925 kvm.  

Folkparken har sedan dess uppförande haft olika användningsområden. Fram till slutet av 1980-talet hyrdes 

anläggningen ut till föreningar och därefter har det bedrivits diverse kulturverksamhet fram till mitten på 

2000-talet. På senare tid har Folkparken brukats för olika ändamål, senast som tillfällig vistelseplats för 

nyanlända. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in en beställning till serviceförvaltningen av en 

förstudie/utredning för Folkparken som lokalt kulturhus för bibliotek, fritidsverksamhet och lokal scen. 

Kultur och fritid föreskriver i lokalprogrammet att anpassningarna bör ske i två etapper, där 

scenverksamheten prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter bereds plats i etapp 2. 

Det beställda uppdraget är att utreda om det är möjligt att på Folkparken skapa funktionella lokaler för  

 Scenverksamhet med tillhörande kontor, loger, repetitionsscen, personalrum och förråd mm 

 Caféverksamhet 

 Mötesrum för fritidsverksamhet och föreningsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

Utredningen utmynnar i denna rapport med rekommendationer med tillhörande kostnadsbedömningar och 

skisser som beskriver hur, om möjligt, funktionerna kan anordnas i lokalen. 

Omfattningen av Kultur och Fritidsförvaltningen beställda utredning: 

 

Allmänt 

 Exteriör  

 Byggnadens klimatskal, fönsterpartier, portar och tak 

 Kringliggande mark och ytskikt 

 Parkeringsmöjligheter 

 Interiör och tekniska installationer  

 Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive 

automation  

 Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Etapp 1 

 Scenverksamhet 

 Uppbyggnad av lokal scen med foajé, backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, 

elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och 

större förråd  

 Anpassning av ovanstående installationer specifikt för scen och teaterverksamhet 

 Anpassning av fastighetsstyrning, larm, passage och brandlarm och allmän belysning 

anpassade för föreslagen verksamhet 
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Etapp 2 

 Café 

 Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

 Biblioteksverksamhet 

 

1.2 Rekommendationer: 

Kulturhistorisk sammanfattning: 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som, enligt SBK, bedöms bära på så  

höga kulturhistoriska värden att skyddsbestämmelser kan vara motiverade:  

  

Exteriör  

 Utvändiga arkader/pergolor och friliggande murar utmed den södra fasaden.  

 Fasadytor i tegel och trä.  

 Fönsterpartier och fönsterlägen.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 Befintliga överljus i takfönster och taklanterniner.  

  

Interiört  

Markplanet  

 Dansgolvet med omkringliggande gradänger och scener.  

 Kommunikationsgången mellan huvudentrén och nuvarande dansgolvet.  

 Ursprungliga två huvudentréer på SV fasaden. 

 

Nedan följer en bedömning av de byggnadsdelar som bedöms bära på  

sådana kulturhistoriska värden att varsamhetsbestämmelser kan vara motiverade:  

 Byggnadens synliga stomme med primär- och sekundärbärning av limträbalkar samt Ibalk och 

stolpar i stål bör så långt som möjligt redovisas i rummen och ingrepp minimeras.  

 Toalettfunktioner i norra innerväggen bör så långt som möjligt integreras i den nya planlösningen.  

 Café/pub i både byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 AV-rum och underliggande toaletter bör så långt som möjligt försöka bevaras.  

 Skjutporten mellan byggnadsdel A och B bör så långt som möjligt försöka bevaras utifrån den 

ursprungliga tanken med en fri kommunikation mellan de både rummen.  

 Interiöra material av tegel, bör så långt som möjligt bevaras synliga och inte putsas över.  

 Elstäder i byggnad A och B bör så långt som möjligt bevaras i utförande/funktion. 

 

Ovanstående bedömningar medför att de anpassningar som föreslås måste ske varsamt och reversibelt i 

samråd med en sakkunnig kultur, ”KUL”. 

 

Sammanfattat finns det inget avgörande som hindrar att huvuddragen i utredningen går att genomföra. 

Exteriör 
 

Klimatskal fönsterpartier och portar: 

Huvudbyggnad: behov oavsett förändringar av planlösning eller verksamhet 

Samtliga partier, fönster och portar är i mycket dåligt skick och måste bytas omgående. Partier är angeläget 

och nödvändigt att byta omgående. 

 

Portar är nödvändiga att byta, men det är inte lika angeläget tidsmässigt. 

 

Tegelfasaden runt huvudbyggnaden behöver inte bytas även om delar av fasaden är i behov av syllbyte. 

Syllbyte är nödvändigt att genomföra, men behovet är inte direkt akut. 
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Plåtinklädnader ovan och delvis runt partier och takutsprång har nått sin tekniska livslängd, men inga större 

läckage är registrerade. Rekommendationen är att genomföra plåtarbeten i anslutning till partier och portar 

som byts. 

 

Taket är i acceptabelt skick och är i behov av smärre lagningar på ett tiotal ställen.  

 

Biblioteksdel 

I den del där biblioteksverksamheten föreslås behöver syll under väggar bytas samt alla golv byggas med 

ventilerad golvkonstruktion, alternativt fukttålig golvkonstruktion på grund av uppskjutande fukt från dåligt 

isolerad och dränerad grundläggning. Detta är ett nödvändigt att genomföra. Problem i detta avesende är 

mycket vanligt förekommande i byggnader från 1970-talet. 

 

Väggpanel samt underliggande vindskiva i fasad bör bytas. Stommen kan vara kvar. 

 

Närliggande mark och parkering 

Serviceförvaltningens ansvar avseende utvändig skötsel av gator, mark och vegetation är begränsat till 

utsidan av byggnadens fasader.  

 

 
De vita markeringarna avser serviceförvaltningens skötselområde. 

 

Anslutningsvägar och gångar runt byggnaden är i generellt behov av rensning och upprustning. Lokalt 

förekommer delar som är i starkare behov av reparation.  

 

Infarten med tillhörande parkering har ett behov av att repareras och upprustas. Parkeringen i direkt 

anslutning är för liten för eventuella större evenemang. 

 

Caféytan utomhus behöver rensas upp och upprustas. 

 

Det finns möjlighet till parkering för cirka hundra till hundrafemtio bilar cirka 300 meter väster om 

Folkparken på Tage Erlanders väg. Det är oklart hur stor andel som är abonnerad idag. 

Det finns också skäligt behov av upprustning av diverse planteringar runt byggnaden. 

Vegetationen närmast fasad måste rensas och grenar som hänger in över tak måste beskäras.  

Interiört och tekniska installationer 
Upprustning av och försörjning 

 

Byggnaden, med undantag av biblioteksdelen avseende ventilation, i sitt ursprungliga format och 

verksamhetssyfte kräver inte omfattande upprustning av de tekniska systemen så som el, VVS och 

ventilation. Det är den förändrade användningen och planlösningsförändingen som medför ett 

upprustningsbehov av de tekniska systemen enligt nedan 
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Behov för utredd verksamhet och planlösning 

För att anpassa de tekniska installationerna för den verksamhet som föreslås i lokalprogrammet så är det 

nödvändigt att genomföra större förändringar, utbyten och renoveringar av ventilation, värme, kyla och el 

med tillhörande styrning och reglering. 

 

Teknik 

Ventilationsaggregat måste bytas ut. 

Kanalisationen i lokalerna måste anpassas till den nya planlösningen och därmed bytas. 

Det kommer att krävas installation av kyla i scenlokalen och delvis i cafélokalen. 

Styrningen av ventilationen måste renoveras i sin helhet. 

 

I biblioteksdelen finns ett starkt behov ett nytt fläktrum för ett FTX aggregat med återvinning, för att försörja 

den delen av byggnaden med ventilation. Detta behov finns oavsett vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. 

Nuvarande ventilation är frånluft utan återvinning. 

 

Med de verksamhetsförändringar som föreslås är det nödvändigt att byta inkommande elservice. Allt kablage 

och alla elektriska installationer och belysningen i sin helhet är därmed också i behov av utbyte.  

 

Eftersom ovanstående renoveringar avseende el krävs, är det också rimligt att byta alla elinstallationer och 

belysning i biblioteksdelen. 

 

Passagesystem, utrymning och brandlarm behöver bytas ut och nyetableras då nuvarande system inte 

uppfyller de krav som ställs enligt lagar och regler för föreslagen verksamhet. 

 

Utredningen föreslår inte tekniska installationer som är specifikt ämnade för scenverksamhet, så som 

exempelvis ljud, ljus och därtill hörande styrning till uppträdande på scen. Kostnader för dessa åtgärder finns 

inte med i kostnadsbedömningen nedan. I denna utredning planeras det fram till avlämningspunkter i 

närliggande el och styrcentraler.  

 

Golv och väggar 

Invändig generell upprustning behövs inte annat än vad som föreslås i verksamhetsanpassningarna nedan. 

 

Etapp 1  

Scenverksamhet 
 

Lokal scen 

Scen rekommenderas i den befintliga dansrotundan. Publik kan använda befintliga gradänger av betong. 

Gradängerna har en radial längd av cirka 40-50 meter vilket medger cirka 80-100 sittande per rad. Detta ger 

en kapacitet på cirka 400 personer som publik. 

 

Runt betonggradängerna föreslås en lätt vägg med högre ljudklass som ljudtätas mot tak och installationer. 

Lämplig ljudklass är inte utredd i detta skede men kostnadsbedömningen baseras på en vägg med ljudklass 

typ  ~70 dB reducering med väggtjocklek på cirka 350 – 400 mm. Väggen bekläds med lämpliga 

akustikplattor. 

Gradänger föreslås behållas i befintligt skick som sittplatser för publik, kan inredas med stolar/kuddar. 

Inredning ingår dock inte i utredningens kostnadsbedömning. 

 

Befintliga trägolv rivs och ersätts med fuktsäker lösning likt befintligt, behandlas i mörk matt kulör. 

(Befintliga golv kan också behållas vilket kan reducera kostnaden för investeringen med ca 0,3mnkr.) Golvet 

förväntas vara beständig i ytterligare10-15 år.  
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Lilla scenen behålls i nuvarande skick fast golvet renoveras likt stora scengolvet. Platsen kan fungera som 

mindre lokal scen eller teknikplats vid större evenemang. Kan också fungera som orkesterplats. 

 

I tak monteras höj- och sänkbart stallage för montage av belysning och ljud i fyrkantig form i samråd med 

verksamheten.  

 

Taket bekläds, i samråd, med lämpliga akustikplattor.  

 

Taket förbereds för rälssystem för infästning av mörka ridågardiner, gardiner ingår dock inte. 

 

Tillgång till förråd sker med lyftbord, Tillgång till backstageområde bredvid förråd sker genom mindre 

trappa eller via lyftbordet för rörelsehindrade. Tillgång till källare och möbelförråd via befintlig ramp ned, 

dock med nya dörrar och ytskiktsrenovering. 

 

Publik entré sker via ramp in/ut via foajé. Pausentré finns via dubbeldörr vid läktare. Mindre entré samt 

utrymningsväg finns ut mot caféentrén, denna kan exempelvis användas som entré vid mindre föreställningar 

eller publiköverraskningsentré. 

 

 
 

Akustiknotering 

Det är mycket svårt att uppnå de ljudisoleringskrav som normalt kan förväntas/krävas i en lokal med scen för 

större evenemang/koncerter. Detta på grund av att stommen till byggnaden är massiv betong samt delar av 

gradängerna är i massiv betong vilket leder stomljud väl. Om ”normala” ljudkrav ändå krävs så måste hela 

golvet och gradänger byggas på med ett ljuddämpande skikt som på så sätt skapar ett akustikdämpande rum i 

rummet. Det kommer sannolikt ändå vara svårt att uppnå normala ljudkrav för föreslagen verksamhet i 

lokalen på grund av rummets komplexitet.  

 

Betonggolvet runt gradängerna kan också behöva sågas för att hindra ljudtransmission. Akustikrum i rummet 

är dock inte medräknat i kostnadsbedömningen men torde öka med ca 2-4 miljoner kr. 

 

Foajé  

Foajé behålls i sitt ursprungliga skick. Städning och polering samt ommålning av målade väggar ingår i 

kostnadsbedömningen. Nya skärmväggar och system för garderob finns med i utredningen Befintliga 

toaletter målas om samt inreds med nya vitvaror och toalettinredning. Golvet i toaletter rivs och monteras 

nytt där så behövs. 
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Stora rampen ned till scenen byggs runt av väggar och tak, likt en korridor, enligt beskrivning på lokal scen 

ovan. Dubbeldörrar in till scenen längs in närmast scenen. 

 

Förråd, backstage, inlastning, verkstad, kontor, replokal och personal etc. 

 

 
 

Inlastning sker genom dörr ut mot parkeringsplats. I direkt anslutning till inlastning ligger verkstad och 

förråd. Via tillgänglighetsanpassad sluttande korridor nås sedan replokal och kontor med tillhörande förråd 

och vilrum. Personalrum placeras i anslutning till förrådet och är tillgängligt via korridoren längs fasaden 

norrut till kontor/kassa etc. 

 

Golven behålls befintliga i möjligaste mån, det vill säga betong. I delar av replokalen stolpas golvet upp och 

anordnas så att jämn nivå nås i rummen. Rummen nås via korridor vid norrfasaden.  

 

Väggarna föreslås vara lätta vägar med normal ljudklass för ändamålen. Replokal uppgraderas 

akustikmässigt motsvarande musikundervisninglokal. Replokal anordnas i enlighet med lokalprogram men 

ingen lös inredning medräknas i kostnadsbedömningen. 

 

Toaletter och duschutrymme behålls och rustas upp i nödvändig omfattning. 
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Yta utanför scen bredvid foajén kan exempelvis användas till paus/fikaplatser typ ståbord.  

Denna yta går också att använda som mötesrum eller arbetsrum med lätt glaskontorslösning med bibehållna 

betonggolv och gradänger. En sådan lösning är dock inte medräknad i utredningens kostnadsbedömning.  

 

 
 

Källaren är i större behov av sanering och renovering. I den föreslås det lokaler i enlighet med 

lokalprogrammet med tillhörande el, belysning, värme, vatten, ventilation och styrsystem. 

 

Det är svårt att avhjälpa fuktproblemtiken i källaren helt, trots dräneringsutbyte, och därför behöver alla 

material som installeras i källaren vara fuktbeständiga. Utredningen inbegriper detta. 

 

Anpassning av tekniska installationer 

Lokal scen 

Anpassning av de tekniska installationerna till den lokala scenen behöver utredas närmare av sakkunniga 

inom området. I utredningen ingår kostnader för kablage, kanalisation huvudcentraler och undercentraler för 

anslutning av el och styrsystem i scenlokalen för den verksamhet som skall bedrivas. Slutgiltiga styrsystem 

och komponenter för ljud och ljusinstallationer från undercentraler ut till komponentpunkter för ljud och ljus 

är inte medräknade i utredningen. Plats för kanalisation ut i lokalen från centralerna skall dock vara 

förberedd till dropoff-punkt i närmaste matningsstråk. Allmänbelysning och utrymningsbelysning och 

utrymningslarm ingår. 

 

Den lokala scenen har behov av kyla och god variabel ventilation.  

Kylan förbereds för att dras ut i etapp 2 till Cafédelen som komfortkyla. 

 

Övriga utrymmen tillhörande etapp 1 

Samtliga utrymmen anpassas med ändamålsenlig ventilation, värme och belysning och elinstallation enligt 

gällande standarder och Lundafastigheters standarder. 

 

Lokalen anpassas med passagesystem i samråd med verksamheten. Sker dock i enlighet med 

Lundafastigheters standard som utgångspunkt. 

 

Etapp 2 
Cafét anordnas där nuvarande café finns. Cafélokalen totalrenoveras från disk in till tillredningplats. 

Mellan Cafédelen och biblioteket öppnas det upp och en magnetuppställd dubbeldörr svarar för direktkontakt 

med biblioteksdelen. 
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Ytorna lämnas befintliga med ytskiktsrenovering där det är nödvändigt. 

 

Entrén söderut och uteplatsen utanför entrén behöver renoveras. 

 

Ramp som leder runt scenen skapar kontakt med foajén. Detta innebär att caféet kan användas som pauscafé 

vid föreställningar om så önskas. 

 

 
 

Mötesrum för föreningsverksamhet 

Det saknas bra utrymmen för de lokaler som efterfrågas i lokalprogramet. I ena replokalen i föreslagen 

scenverksamhetsyta finns det möjlighet till mötesrum för föreningsverksamhet. 

 

Bibliotek 

Vid genomgång med lokalplanererare och bibliotekschef indikerades det att ytan i föreslagen lokal för 

bibliotek på folkparken förmodligen överstiger de önskade ytorna. Lokalen kan med relativt små ingrepp 

indelas med ett eller två mötesrum för föreningsverksamhet och därmed reducerad bilioteksyta. 

 

Lokalen behöver totalrenoveras med avseende på VVS, ventilation belysning, elinstallation och styrsystem, i 

likhet med övriga huset. Nytt lokalt mindre fläktrum behövs. 

 

Alla ytor på golv tak och vägg är i behov av ytskiktsrenovering. 

 

Syll och fasadbeklädnad behöver bytas. 
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1.3 Bakgrund och syfte 

 

     

Dokument Av  
Utskrifts 

Datum 
Erhållen  

    

Beställning enkel utredning Kultur och fritid 2016-05-04 2016-05-17 

Beställning utökad utredning Kultur och fritid 2016-05-16 2016-05-17 

Lokalprogram Kultur och fritid 2016-05-30 2016-05-31 

    

Arkitektskisser plan 1 plan 0 PE arkitektur 2016-08-25 2016-09-05 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Övrigt    
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1.4 Nyckeltal, ytor och kostnader 

Redovisning av kostnader baserat på rekommenderade åtgärder. 

 

Allmänt:  
Åtgärder i syfte att få byggnaden i brukbart skick oavsett verksamhet 

Exteriör  

Byggnadens klimatskal 

Avser ex. byte av fönsterpartier, portar, utvändiga snickerier och takreparation  

Kostnadsbedömning:         19 Mnkr 

Kringliggande mark och ytskikt 

Avser åtgärder på lokal parkering, åtgärder utanför café  

samt fasadnära åtgärder i mark 

Kostnadsbedömning:         2 Mnkr  

 

Parkeringsmöjligheter 

Parkeringar 300 m bort används i huvudsak och utan åtgärd 

Kostnadsbedömning:         1 Mnkr  

Interiör och tekniska installationer  

Upprustning av generell ventilation, värme och sanitet, och elinstallationer inklusive automation  

Kostnadsbedömning:   

Tekniska installationer i acceptabelt skick. 

avser endast bibehållen ursprunglig planlösning och  

ursprungligt avsedd verksamhet:        2 Mnkr  

 

Upprustning av ytskikt på golv och väggar 

Kostnadsbedömning:         3 Mnkr 

 

        Summa allmänt: 27 Mnkr 

 

Del tillhörande tekniska förvaltningen i parken. 

Inte medräknad i summan nedan        ca 5-7mnkr 

 

Etapp 1 

Scenverksamhet 

Lokalanpassning av lokal scen med foajé 

Inklusive backstage, inlastning, teknikförråd, verkstad, elutrymme, replokal, kontor, kopiering/skrivare, 

personalrum, vilorum, WC, dusch, städ och större förråd  

Kostnadsbedömning:         17 Mnkr 

 

Anpassning av installationer  

Specifikt för föreslagen verksamhet och planlösning 

Kostnadsbedömning:         13 Mnkr 

Anpassning av fastighetsstyrning 

Inklusive larm, passage och brandlarm och allmän belysning anpassade för föreslagen verksamhet 
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Kostnadsbedömning:         2 Mnkr 

        

Summa etapp 1: 32 Mkr 

Etapp 2 

Café 

Kostnadsbedömning:         2,5 Mnkr 

Mötesrum/Föreningsverksamhet/Fritidsverksamhet 

Ingår i andra poster nedan och etapp 1 

Biblioteksverksamhet 

Kostnadsbedömning         3,5 Mnkr 

          

Summa etapp 2: 6 Mnkr 

Total summa: 65 Mkr 

 

Bedömningen motsvarar det som är sannolikast mot bakgrund av ovanstående utredning. Det föreligger ett 

flertal större riskfaktorer, se 11.1, som gör att kostnaden och tidplanen både kan öka och minska. 

1.5 Miljö 

Serviceförvaltningen genomför alla sina projekt så att kraven för motsvarande Miljöbyggnad nivå silver 

uppfylls. Särskilt beslut fattas avseende eventuell certifiering. Certifiering är förknippad med extra kostnader 

som inte medräknats i kostnadsbedömningen. 

 

Databasregistrering enligt ”Sunda hus” klassificeringssystem av byggmaterial ska ske. Registreringens syfte 

är att reducera antalet miljö- och hälsofarliga byggmaterial samt få kontroll på vilka byggmaterial som finns 

inbyggda. 

1.6 Revisioner 

Vi vet ännu inte om det kommer att bli någon intern revision av detta projekt. 

2 Referensuppdrag 

3 Mål 

3.1 Projektmål 

Huvudmål i projektet är att uppfylla de önskemål som ställts i det gällande lokalprogrammet för projektet. 

4 Avgränsningar 
Enligt lokalprogram, lokalmötesnoteringar. Avgränsningar finns också beskriven i löpande text under 

rekommendationer. 

Page 61 of 87



 

Projektplan inklusive riskanalys 

  
  

 

 14 (16) 
 

5 Förutsättningar – sammanfattning  
Enligt gällande lokalprogram och beställning från kultur- och fritidsnämnden. 

6 Projektorganisation 

6.1 Beställare  

Beställare: Kultur och fritidsnämnden 

Ombud: Projektchef, Lundafastigheter 

 

6.2 Styrgrupp (lokalgruppen kultur och fritid) 

Camilla Lidgren  Lundafastigheter 

Jonna Myrebris Lundafastigheter 

Karin Larsson Kultur och fritidsförvaltningen 

Henrik Nygren Kommunkontoret 

Kulturchef   Kultur och fritidsförvaltningen 

  

6.3 Projektledare 

Rickard Flinkberg Lundafastigheter 

6.4 Projektgrupp 

Rickard Flinkberg  Lundafastigheter 

Karin Larsson  Kultur och fritid 

Thomas Malmqvist PE Arkitektur 

6.5 Referensgrupp 

7 Kommunikation 
I utredningsfasen sker kommunikationen via mail. Handlingar läggs upp i www.ibinder.se 

I projekterings och entreprenadfasen kommer dokumentation såsom ritningar och beskrivningar att hanteras 

via projektportalen www.ibinder.se  

 

Regelbundna möten, cirka en gång i månaden, genomförs i utredningsfasen. Noteringar från dessa möten 

förs av Lundafastigheter. 

8 Leverans och överlämning vid projektslut 
Utredningen levereras med dokumentation enligt 1.3 i samband med upprättandet av denna projektplan. 

 

Inget mer arbete planeras innan eventuell beställning av fördjupad utredning, fortsatt projektering och/eller 

genomförande erhålls. 

Page 62 of 87



 

Projektplan inklusive riskanalys 

  
  

 

 15 (16) 
 

9 Tidplan 
Nedanstående tidplan förutsätter en beställning av föreslagna arbeten 1 oktober 2016. Tidplanen förutsätter 

också att inget oförutsett större hinder uppstår. Total bedömd projektgenomförandetid är ca 27 månader, 

tiden för genomförande innehåller vissa osäkerheter se 11.1 riskbedömning 

 

 

 

10 Resursplanering 

10.1 Projektbudget 

Se 1.4 ovan eller i sammanfattande rapport 

10.2 Resurser 

Ramavtalskonsulter samt övriga konsulter kommer användas för att projektera handlingar avseende projektet 

Egna resurser såsom specialister avseende Bygg, VVS, el, styr, säkerhet, IT, städ och kök kommer användas 

som rådgivande och granskande resurser. 

10.3 Övriga resurser 

  

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Beställning 

Projektering 

Upphandling entreprenör

Entreprenad

Exteriör och utvändigt

Etapp 1 och etapp 2

20182016 2017
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11  Riskanalys 

11.1 Riskhantering 

 

11.2  Sammanfattning 

 

12 Dokumenthantering 
 

12.1 Allmänt 

I projekterings och genomförandefasen kommer samtliga ritningar finns på internetbaserade projektportalen 

www.ibinder.se. Mail, kontrakt, anbud, uppdragsplan mm finns på Lunds kommuns servrar. 

 

 

 

 

Lund 2016-09-30 

 

 

Riskinventering Konsekvens Föreslagen åtgärd

Riskbeskrivning

Varför är det en risk?
Sanno-

likhet

Kons

ekv.

Risk Beskriv konsekvens om risk 

utfaller

Beskriv åtgärd för att eliminera 

eller begränsa risken

Kostnad Tid (d)

Beställning, Beslut

Sen beställning från förvaltning/nämnd till SF/KS 3 1 3 Förseningar av tidplanen

Utredningskede, ingen verksamhet 

idag, ingen åtgärd behövs, försenad 

start

Brister i/förändringar i lokalprogram 3 1 3 Ändringar kan krävas
Tillsätt riskbuffert i 

kostnadsbedömning
TG 2%

Kulturhistoriskt varsamhetskrav 3 2 6
Förlängt genomförande och ökade 

kostnader

Korrigera tidplan för genomförande 

samt sätta öka mängden oförutsett 
TG 5% 90d

Ekonomi

Generellt svårbedömd kostnad 3 3 9 Kostnadsökning, ändrad omfattning
Öka mängden oförutsett i 

kostnadsbedömningen
TG 10%

Instabil byggmarknad 2 1 2

Finns särskild risk för att avtalade priser blir irrelevanta 

under uppdraget p.g.a. utsträckt tid, ökad omfattning, 

oriktiga förutsättningar eller dylikt?

1 2 2

Kompetens, tid och resurs

Är genomförandetiden en stor risk? Orealistisk tidplan? 2 2 4
Grov tidplan, acceptabel 

noggrannhet

Saknas rätt resurs, t.ex. antal och tid? 3 3 9
Teaterverksamhet kräver 

specialinredning och teknik

Sakkunniga från Kultur och fritid 

medverkar, buffert i oförutsett
TG 3%

Är verksamheten känslig för tidsförskjutning 1 3 3 Utredningskede, inga beslut tagna

Teknik

Är handlingarna/förundersökningarna tillräckliga? T ex 

bristfälliga bef handlingar vid ombyggnad
3 1 3 Mindre avvikelser i senare skede Acceptabel risk i utredningskede

Ställer beställaren krav som kan vara svåra att leva upp 

till eller är orimliga?
3 3 9

För låg budget, orimliga krav i 

lokaprogram

Projektet blir ej av, vilket kan vara 

acceptabelt

Totalt 20%

Riskbedömning

Projektchef 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
 

 
 
 
 
 
 

Projektledare 
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Görel Hansson

046-359 96 10

gorel.hansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Dan Ishaq (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) angående lugn och 
trygg skolmiljö - nolltolerans mot kränkningar 
och övergrepp
Sammanfattning
Moderaterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion 
angående lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp. Kommunkontoret har översänt motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 5 mars 
2018.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och skolnämnden, kultur- 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan 
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2017
Motion angående en lugn och trygg skolmiljö, daterad den 23 november 
2017

Barnets bästa
Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga kommer att gynnas 
positivt av en utökad samverkan mellan skola, inskriven 
fritidsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet. Frågor som rör 
trygghet i skol- och föreningsmiljö behöver få ett ökat fokus.

Ärendet
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och 
skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden att ta 
fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom 
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respektive verksamhet. Förvaltningen är självfallet positiv till att 
samverka för nolltolerans avseende övergrepp och kränkningar för att 
skapa trygghet för barn och unga. I samband med nybyggnationer 
kommer förvaltningen att beakta och påpeka behovet av trygghet och 
integritet för barn och unga. Förvaltningen kommer också att öka 
informationen till föreningslivet. I förvaltningens fritidsverksamheter 
kommer frågan att lyftas ytterligare för att tillsammans med unga hitta 
metoder att eliminera problemen så långt det är möjligt. Arbetet bedöms 
få bättre resultat om det i enlighet med motionens intentioner sker i 
samverkan med andra nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå att kommunfullmäktige ska bifalla motion om en lugn och 

trygg skolmiljö med nolltolerans mot kränkningar och övergrepp

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Hej!
Motion från Dan Isaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot
kränkningar och övergrepp, 
remitteras till utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad samt kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande, med svar senast den 5 mars 2018.

Dnr KS 2017/1107

Vänliga hälsningar
Eva Jönsson, kommunkontoret
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2018-01-30 KU 2017/0834

Postadress
Box 41

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon växel Fax E-post Webbadress

221 00 Lund  046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

 Christian Håkansson

046-359 87 33

christian.hakansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Hans-Olof 
Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om att 
återuppta utredning avseende badhus i Dalby
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kellberg (SD) har inkommit med 
motion om att utredningen avseende inomhusbad i Dalby ska återupptas. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande, med anhållan om svar senast den 5 mars 2018. 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2016, § 197, att bifalla 
kultur- och fritidsnämndens begäran om att avsluta uppdraget att utreda 
inomhusbad i Dalby enlighet med tidigare beslut. Ovan nämnda beslut 
fattades mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i 
den vidare beredningen av frågan i anslutning till ekonomi- och 
verksamhetsplan 2017-2021 avseende investeringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tidigare 
beslut i kommunfullmäktige den 9 september 2016, § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och 
det höga trycket på Högevallsbadet bör i de framtida planerings- och 
investeringsplanerna beaktas behov av ytterligare ett badhus i Lunds 
kommun. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2018.
Motion om att återuppta utredning avseende ett badhus i Dalby, daterad 
den 24 november 2017

Barnets bästa
Barns och ungdomars möjligheter till fritid och rekreation i vattenmiljöer 
hänvisas även i fortsättningen till Högevallsbadet, friluftsbaden och bad i 
sjöar.
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Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter beslut i kommunfullmäktige 
den 31 januari 2008, § 10, ett uppdrag om att utreda ett inomhusbad i 
Dalby i samband med ställningstagande avseende Högevallsbadets 
utbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj 2012, § 63, 
att under förutsättning att särskilda resurser avsattes inom ekonomisk 
verksamhetsplan under perioden 2013-2015, ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse 
med serviceförvaltningen för att samordna processen angående hur ett 
förslag till inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade den 19 september 2013, § 92, att godkänna 
förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby och att teckna en 
uppdragsöverenskommelse med servicenämnden om att samordna 
byggprocessen. En projektplan, daterad den 5 december 2013, 
upprättades av serviceförvaltningen, dock avstannade detta arbete.
Mot bakgrund av investeringsgruppens rekommendationer och i den 
vidare beredningen av frågan i anslutning till EVP 2017-2021 avseende 
investeringar, togs tidigare nämnda beslut att - bifalla kultur- och 
fritidsnämndens begäran om att avsluta uppdraget att utreda inomhusbad 
i Dalby § 197.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå att 
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tidigare beslut i 
kommunfullmäktige § 197.
Dock anser förvaltningen att med den ökande befolkningsmängden och 
höga trycket på Högevallsbadet bör ytterligare ett badhus i den framtida 
planering- och investeringsplanerna beaktas för Lunds kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå motion angående att 

återuppta utredning gällande inomhusbad i Dalby med hänvisning 
till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten 
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Lund 2017-11-24

Motion om att utredningen om badhus i Dalby ska 
återupptas. 
Ställd till Lunds kommunfullmäktige.

Hur beslutas det egentligen vad vi ska satsa på i Lunds kommun? Behoven att 
bygga är mycket stora eftersom befolkningen hela tiden växer. Men eftersom 
oviljan att medge att politik är en fråga om prioriteringar är så stor, sker ibland 
prioriteringarna av tvingande nödvändighet istället för enligt folkviljans 
inriktning och befolkningens behov. 

Ett exempel på det är det som hände med badhusplanerna för Dalby och den 
östra kommundelen. Den 31 januari 2008 beslutade KF att genomföra den stora 
ombyggnaden av Högevallsbadet. Då beslutades det också  ”att uppdra åt kultur- 
och fritidsförvaltningen att under hösten 2008 påbörja en allsidig utredning om 
ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.”

Sedan gick åren, och inget hände, till den 16 maj 2012, då kultur- och 
fritidsnämnden beslutade att teckna uppdragsöverenskommelse med 
serviceförvaltningen, för att samordna processen kring hur ett inomhusbad i 
Dalby skulle kunna utformas.  Men investeringsgruppen, en arbetsgrupp av 
tjänstemän som arbetar med den så kallade ”investeringsprocessen” meddelade i 
oktober 2015 att man avstyrkte fortsatt utredning och genomförande ”på grund 
av kommunens hårt ansträngda ekonomi”. Sedan fick kommunstyrelsen det hela 
på sitt bord den 7 september 2016, i form av ärendet ”Begäran om återkallande 
av uppdrag att utreda ett inomhusbad i Dalby”. 

I dokumenten till det ärendet konstaterade kultur- och fritidsförvaltningen helt 
lakoniskt att ”arbetet har stannat av”. I ärendet fanns inga dokument alls från 
utredningsarbetet. Vi Sverigedemokrater kontaktade serviceförvaltningen och 
begärde ut projektplanen. I den stod det bland annat att tre olika platser i Dalby 
kan vara aktuella för den nya byggnaden. Det fanns inga beräkningar av behovet 
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av tid för de olika sorternas bad- och simverksamhet. Det fanns heller inga 
kostnadskalkyler. För att vi politiker ska kunna ta ställning till ett badhus i 
Dalby, så behöver vi veta både behoven och kostnaderna. Vi Sverigedemokrater 
begärde därför att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med alla 
dokument. I andra hand yrkade vi avslag till återkallandet. Tyvärr fick vi inte 
igenom något av yrkanden. 

Men förr eller senare behöver Dalby (och därmed den östra delen av 
kommunen) få sitt inomhusbad. När badet bör byggas är både en fråga om 
behov, och om ekonomiska prioriteringar, men befolkningen i den östra delen av 
kommunen växer, och förr eller senare är det logiska att bygga ett badhus i 
Dalby. Förr att kunna avgöra när det är dags att göra det, behövs ett underlag, 
som till exempel tar upp sådant som befolkningstillväxt, prognoser för behovet 
av bassängtid för simundervisning med mera. 

Det har påpekats att utbyggnaden av Dalby går långsammare än vad man tänkte 
år 2008. Men en anledning till att efterfrågan på bostäder i Dalby, och hela den 
östra delen av kommunen inte är lika starkt som i Lund, är ju att det är mycket 
närmare till olika former av service och fritidsaktiviteter för de som bor i 
tätorten Lund. Vill vi kunna förverkliga utbyggnadsplanerna för Dalby måste 
kommunen visa att man menar allvar med att långsiktigt bygga ut olika saker. På 
lång sikt är det rimliga att invånarna i byarna inte behöver åka till Lund för att 
besöka ett badhus, utan att man bygger ett nytt sådant, då förslagsvis i Dalby. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att utredningen om byggande av badhus i Dalby återupptas. 

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

____________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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Hej!
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kellberg (SD) om att utredningen om badhus i Dalby 
ska återupptas,
remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande, med svar senast den 5 mars 2018.

Dnr KS 2017/1108

Vänliga hälsningar
Eva Jönsson, kommunkontoret
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2018-01-30 KU 2017/0882

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Katarina Franzén

046-35 58 47

katarina.franzen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Liberalerna om att 
samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Liberalerna angående 
samlokalisering i Dalby till kultur- och fritidsnämnden för yttrande med 
anhållan om svar senast den 25 februari 2018.

I motionen föreslår Liberalerna att i kultur- och fritidsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt servicenämnden i samverkan ska utreda en ny 
större lokal för sammankomster i Dalby, presentera en kostnadskalkyl för 
detta samt undersöka möjligheten att omvandla Allaktivitetshuset till ett 
företagshus för småföretagare.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 18 december 2017
Motion från Liberalerna om att samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster, daterad den 22 februari 2016

Barnets bästa
Ett välutvecklat förenings- och företagarklimat bedöms påverka barn och 
ungdomar gynnsamt. Kommunen bidrar till detta genom att skapa 
förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Ärendet
Liberalerna föreslår i motionen att Kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt servicenämnden ska utreda möjligheten att få till 
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby. 
Liberalerna föreslår också att kommunfullmäktige föreslår 
kommunstyrelsen att i samverkan med ovannämnda nämnder presentera 
en kostnadskalkyl för finansiering och möjliga samordningsvinster till 
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Fritid Diarienummer

2018-01-30 KU 2017/0882

följd av att gamla lokaler fasas ut. Till sist föreslår Liberalerna 
kommunfullmäktige att föreslå kommunstyrelsen att i samverkan med 
ovannämnda nämnder undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas 
till ett företagshus för småföretagare i händelse av att nuvarande 
verksamhet förläggs till nya lokaler.
Förvaltningen ser det som positivt att samlokalisera för att skapa 
gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av den öppna 
ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även Kulturskolan på 
övre plan vilket uppfyller verksamhetens krav. Dessutom finns det viss 
verksamhet på förmiddagarna.
Förvaltningen ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 2019-
2024 för nybyggnation, utan får förhålla sig och se över befintliga lokaler 
och optimera användandet. 
Kultur och fritidsförvaltningen har som ambition att bjuda in vård- 
omsorg och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer verksamhet i 
huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över vilka 
möjligheter som finns att samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå att kommunfullmäktige ska bifalla motion om att 

samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

        Lund 2016-02-22

Motion

Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster

Föreningslivet är en fantastisk arena för möten mellan människor. Där utbyts idéer, 
erfarenheter och nätverk vilket i sin tur leder till tolerans, solidaritet och tillit mellan 
individer. I föreningslivet föds engagemang och skapar en grogrund för morgondagens 
framväxt av entreprenörer och eldsjälar. 

Idag finns ingen samlad arena för föreningslivet i Dalby där man kan samverka kring goda 
idéer och omsätta idéerna i praktiken. Liberalerna vill se över möjligheten att skapa en 
större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby. 

En sådan lokal skulle kunna användas till många olika syften och dessutom minska 
kostnaderna. Träffpunkten för seniorer skulle kunna ha sin verksamhet där istället för i Dalby 
Centrum. Aktivitetsklubben på Föreningarnas Hus skulle kunna rymmas där på 
eftermiddagarna. Lokalen skulle kunna hyras ut till olika arrangemang och sammankomster 
när en försäljning av Tingshuset diskuteras (det är i princip den enda uthyrningsbara lokalen i 
Dalby idag). Allaktivitetshuset skulle kunna förlägga sin verksamhet med aktiviter för 
pensionärer och föräldralediga till en sådan lokal medan andra användningsområden kan 
diskuteras för den nuvarande byggnaden (t.ex. ett företagshus). Även Studieförbundet 
Vuxenskolan skulle kunna ha kontor och verksamhet där.  

Den optimala platsen för en sådan lokal skulle vara i närheten av idrottsplatsen och 
Nyvångshallen för att kunna bedriva eftermiddagsverksamhet i likhet med EOS-hallens 
verksamhet i Lund och närhet till olika aktiviteter. Exempelvis finns en sådan plats mellan 
omklädningsrummen på Dalby IP och Möllan. 

Idag utgår en relativt hög hyreskostnad för Allaktivitetshuset (350 000 kr/år), träffpunkten för 
seniorer (300 000 kr/år) och Föreningarnas Hus (100 000 kr/år)- utöver driften. Om de istället 
hade haft gemensamma ytor att samsas på hade det skapat samordningsvinster med lägre 
hyreskostnader, men även en vinst för verksamheterna då de kunnat komplettera och stärka 
varandra. 
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Det har förts diskussioner om huruvida Allaktivitetshuset ska kunna ha kvar sin verksamhet 
eller ej. Den har temporärt fått vara kvar, men man väntar på ett mer långsiktigt besked. 

Liberalerna vill undersöka ett antal olika frågeställningar: 

- Kan vi hitta en modell som är mer kostnadseffektiv än idag där föreningar, skola, 
träffpunkt, studieförbund kan samverka i större utsträckning? 

- Kan en ökad samverkan leda till fler fördelar som t.ex. att fler möten sker över 
generationsgränser och därmed bidrar till ett öppnare och mer inkluderande samhälle?

- Kan en sådan modell leda till en förbättrad integration av nyanlända barn och unga? 
- Kan vi hitta en ändamålsenlig plats för en större lokal för sammankomster och 

föreningsliv i Dalby i närheten av Nyvångsskolan och Dalby IP? 
- Vilka finansieringsmöjligheter finns det där både kommunen och relevanta aktörer är 

involverade? 
- Kan Allaktivitetshuset omvandlas till ett Företagshus för småföretagare ifall nya 

ändamålsenliga lokaler hittas för nuvarande verksamhet? 

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda möjligheten att få till 
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby i 
anslutning till en befintlig idrottsplats

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter nära dialog med 
relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga former för finansiering 
och möjliga samordningsvinster till följd av att gamla lokaler fasas ut 

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden undersöka om 
Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för småföretagare i 
händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny större lokal enligt 
intentionerna i motionen.   

Philip Sandberg (L) Gunnar Brådvik (L)
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 100 Yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster” 

Dnr SN 2017/0393 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 
Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag 
presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och 
eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds 
huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 
vinster” av den 22 februari 2016. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017. 

Yrkanden 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ander Hansson (S), Lars Leonardsson (M) 
och Gert Andersson (C) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag. 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Servicenämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Kristallen, Plan 1, 2017-11-08 klockan 17.10–20.33 

Sammanträdet ajournerades klockan 18.48–19.16 samt klockan 
19.54–20.04 

  
Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande 

Klara Twete (S), vice ordf 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf 
Mats Nilsson (S) 
Anders Hansson (S) 
Lars Leonardsson (M) 
Pontus Kjellström (V) 
Gert Andersson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD), §§ 94-del av § 

103 (deltog ej i beslutet av § 103) klockan 17.10–20.22 
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD) §§ 104-106 

  
Ersättare Barbro Törnqvist (S) 

Ann-Sofi Severinsson (S) 
Staffan Sölve (MP), klockan 17.10–19.38, §§ 94-102 (lämnade 
sammanträdet under § 102) 
Andreas Irestål (FNL) 
Ingvar Hansson (C) 

  
Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 94-95 

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab 
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 94-95 
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 94-95 
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab 
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab 
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§ 
94-95 

 
Justerare Klara Twete (S) 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 13 november 2017 kl.08.00 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Anna Månsson 
  
  
Ordförande  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
  
Justerare  
 Klara Twete (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Servicenämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-13 Datum då anslaget tas ned 2017-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Anna Månsson 
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Serviceförvaltningen 

Lundafastigheter 

Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 

221 00 

Martin Karlsson 

046-359 54 35 

martin.karlsson2@lund.se 

 

Servicenämnden 

 

 

 

 

Yttrande över Liberalernas motion 
“Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster” 
Dnr SN 2017/0393 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 

lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 

Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag 

presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och 

eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds 

huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för 

småföretagare. 

 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 

vinster” av den 22 februari 2016. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionens artikel 31 föreskriver barnets rätt till fritid, lek och 

rekreation. Konventionsstaterna, av vilka Sverige är en, har förbundit sig 

att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet. 

 

I Sverige spelar föreningslivet en betydande roll i tillgodoseendet av 

barns behov enligt ovan nämnda artikel och kommunala aktörer delar 

ansvaret för rikets åtaganden. Lunds kommun stöttar föreningslivet 

genom bland annat ekonomiska bidrag men även via tillhandahållandet 

av lämpliga lokaler.  

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att servicenämnden tillsammans med 

kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utreder 

möjligheten till uppförandet av en större byggnad i nära anslutning till 

Dalby IP. Partiet resonerar kring om en sådan byggnad, som kan inhysa 

föreningslivet och fylla ortens behov av uthyrningsbara lokaler under ett 

och samma tak skulle kunna medföra en rad olika, för samhället positiva, 

effekter.  
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 Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 

2(3) 

 

 

Motionärerna anför vidare att uppförandet av en ny och större byggnad 

till de föreningar som idag är aktiva i Dalby bör medföra 

samordningsvinster för föreningslivet i form av lägre hyreskostnader. 

Avslutningsvis föreslår Liberalerna att det utreds om Allaktivitetshuset 

istället skulle kunna användas som företagshus för småföretagare. 

 

Serviceförvaltningens yttrande 
Motionärernas förslag innebär att kommunen skulle genomföra ett 

omfattande förvaltningsövergripande utredningsarbete. Förvaltningen 

arbetar redan med ett icke ringa antal sådana utredningar, inte minst 

gällande lokalfrågor. Det handlar i många fall om frågor som är av 

betydelse på ett strukturellt plan, såsom standardlokalprogram för olika 

lokaltyper, samlad måltidsorganisation och organisation avseende sociala 

bostäder. Men det finns också viktiga utredningar av objektskaraktär som 

pågår, såsom exempelvis avseende utvecklingen av Stadshallen och 

frågorna om hanteringen av idrottslokaler i anslutning till den nya 

gymnasieskolan. Dessutom finns behov av att genomföra 

utredningsarbete avseende bland annat hyressättningen av kök och 

matsalar i skolorna, ett arbete som är nödvändigt men som samtidigt har 

visat sig vara svårt att prioritera mot bakgrund av övriga pågående 

utredningsuppdrag. 

 

I en så snabbt växande kommun som Lund är för närvarande, är det av 

vikt att vara noggrann med vilka utredningsuppdrag som prioriteras. 

Strategiska utredningar och motsvarande beslut nu, kan spara arbete och 

ekonomiska resurser i framtiden.  

 

För serviceförvaltningens vidkommande är läget sådant att det inte är 

möjligt att ta sig an ytterligare större utredningsuppdrag i nuläget, med 

mindre än att andra uppdrag tas bort/prioriteras ner eller utredningarna 

genomförs av externa resurser. Väljer man det senare måste man dock 

vara klar över att det också tar befintliga resurser i anspråk att arbeta med 

konsulter. Ett beslut om att genomföra en utredning med externa resurser 

kräver också beslut om medel till detta, eftersom sådana saknas. 

Förvaltningens bedömning är att redan beslutade och beställda 

utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att 

genomföra den nu föreslagna utredningen.  

 

Rörande samordningsvinster vill förvaltningen klargöra att ersättandet av 

äldre lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att 

medföra ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är 

hyresgäster i Dalby. 

 

Det framgår inte av motionen om föreningslivet i Dalby har efterfrågat 

nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget huserar, inte 

heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett 

företagshus. 
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 Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 

3(3) 

 

 

Ett av serviceförvaltningens uppdrag är att tillgogose lokalbehoven hos 

kommunens olika verksamheter inom bland annat skola, vård och 

omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver, från såväl servicenämnden 

som Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ständiga prioriteringar 

då många av kommunens välfärdsåtaganden är växande och förväntas 

öka under överskådlig tid. Även projekt som upplevs som spännande och 

positiva kan behöva prioriteras bort, till förmån för genomförandet av 

grunduppdraget.  

 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion 

”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”. 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

Pål Svensson Jonna Myrebris 

servicedirektör fastighetschef 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 
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Hej!

Översänder remiss till kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i ärende 
med diarienummer"KS 2017/0204" och med ärendemeningen "Motion från Philip Sandberg (L) 
och Gunnar Brådvik (L) "Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster"."

Svar översändes till kommunkontoret senast 2018-02-25.

Med vänlig hälsning

Annika Wallin
Kommunkontoret
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 Tjänsteskrivelse 1 (1)
Idrott Diarienummer

2018-01-15 KU 2018/0001

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magnus Malmborg

046-359 50 93

magnus.malmborg@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Lundaförslag angående en multiplan i Dalby

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt lundaförslag angående en multiplan i 
Dalby till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt 
besvarande.

Förslagsställaren föreslår att en multiplan ska anläggas vid Påskagänget i 
Dalby på befintlig tennisplan, då denna försämras för varje år som går 
och då det enligt förslagsställaren finns bristande intresse för tennis. 
Förslagsställaren anser att en multiplan skulle vara till stor gagn för alla 
de barn och ungdomar, som bor i denna barntäta stadsdel. Kultur- och 
fritidsförvaltningen tycker att förslaget är intressant, men har inte 
rådighet över denna mark.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 
(denna skrivelse)
Lundaförslag angående en multiplan i Dalby, daterat den 19 september 
2017

Barnets bästa
En multiplan är ett bra komplement att anlägga i en stadsdel, då många 
barn och ungdomar kan nyttja denna spontanidrottsplats och på så sätt få 
bra motion och rekreation på ett naturligt sätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anse lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad som 

anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson Dan Kanter
kultur- och fritidsdirektör idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till
Andreas Wigerup
Kommunstyrelsen
Akten
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 Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2018-01-26 KU 2018/0022

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magnus Malmborg

046-359 50 93

magnus.malmborg@lund.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Lundaförslag angående en isbana i Stångby

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt lundaförslag angående en isbana i 
Stångby till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt 
besvarande.

Förslagsställaren föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen ska spola is 
vid den öppna platsen vid före dettaTornastugan, som man har gjort 
tidigare år, så att livet blir ”glatt” även vintertid i Stångby. Vidare 
föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen ska undersöka förutsättningar 
och kostnader för att anlägga en konstfrusen isbana på området.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska anse 
lundaförslag angående en isbana i Stångby vara besvarat med hänvisning 
till att den efterfrågade insatsen redan utförs på öppen plats vid den före 
detta Tornastugan i Stångby samt att nämnden inte råder över den mark, 
som föreslås för en konstfrusen isbana.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018 
(denna skrivelse)
Lundaförslag angående en isbana i Stångby ”Stångby on Ice”, daterat den 
21 september 2017

Barnets bästa
En spolad eller konstfrusen isbana är ett bra komplement att anlägga i en 
stadsdel/kommundel då många barn och ungdomar kan nyttja denna 
spontanyta och på så sätt få bra motion och rekreation på ett naturligt 
sätt.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån framtagna 
handlingsplaner och 100-listor: idrottspolitiskt program för Lunds 
kommun, antaget under april 2012, handlingsplan med 100-lista för åren 
2013-2016 – stimulerande miljöer för idrott och fysisk aktivitet, ta fram 
en vinterstrategi samt handlingsplan med 100-lista 2018-2020 – 
utvecklingsområde 1, utveckla stimulerande miljöer för idrott och fysisk 
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Idrott Diarienummer

2018-01-26 KU 2018/0022

aktivitet. Vidare har förvaltningen som målsättning att spola isen i 
Stångby om vädret så tillåter.

Att anlägga en konstfrusen isbana i Stångby har inte upptagits kultur- och 
fritidsnämndens föreslagna investeringsplan 2019-2024, dels då det inte 
är prioriterat med anledning av avsaknad av ekonomiska resurser, dels då 
kultur- och fritidsnämnden inte har rådighet över mark, på vilken en 
konstfrusen isbana skulle kunna anläggas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att kultur- och 
fritidsnämnden ska anse lundaförslag angående en isbana i Stångby vara 
besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anse lundaförslag angående en isbana i Stångby vara besvarat med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse

Urban Olsson Dan Kanter
kultur- och fritidsdirektör idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Arne Svensk
Kommunstyrelsen
Akten
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