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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-14

Tid 17.30

Plats Stora Södergatan 47, rum Råbandsknopen

Följande ärenden ska behandlas:

1. Delårsrapport per den 31 mars 2016
Dnr KU 2016/0398

2. Skrivelse från Fotbollsalliansen
Dnr KU 2016/0035

3. Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) avseende gratis parkeringsplatser 
för ledare
Dnr KU 2016/0179

4. Uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund
Dnr KU 2015/0434

5. Upphävande av beslut om procentregel för byggnadsanknuten konst
Dnr KU 2016/0401

6. Yttrande över utbyggnads- och boendestrategi Lund 2025
Dnr KU 2016/0131

7. Rapporter 2016
Dnr KU 2016/0009

1. Om- och närvärldsrapport
2. Lägesrapport gällande öppen ungdomsverksamhet
3. Lägesrapport gällande Lugi motionsförening
4. Kulturlokalsutredning
5. Framtagande av nämndsmål och indikatorer
6. Rapport från dialogmöte gällande ekonomisk verksamhetsplan 2017-2019
7. Skyltning till Lunds kulturskola
8. Flyktingmottagande

8. Redovisning av meddelanden 2016
Dnr KU 2016/0011
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9. Redovisning av delegeringsbeslut 2016
Dnr KU 2016/0012

Joakim Friberg (S)
Ordförande

Katarina Franzén
Nämndsekreterare
katarina.franzen@lund.se
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Ledamöter
Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare
Matilda Wennberg (S)
Isabelle Ataie (S)
David Tinglöv (M)
Börje Anehamre (M)
Viktor Östlund (MP)
Yvonne Kedström (L)
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga
Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Chris Schenlaer, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
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 FotbollsAlliansen Lunds Kommun   

 

FotbollsAlliansen Lunds Kommun  046-571 50 
c/o Olle Fridolf  070-63 571 50 

Barrstigen 7  o.fridolf@telia.com 
247 32 Södra Sandby 
 

 

 

Skrivelse till Lunds kommunstyrelse 

 

 

Bakgrund om FALK 

 FALK är en idrottsallians för fotbollsklubbarna i Lunds kommun. Det finns 18 

fotbollsklubbar i kommunen med ca 520 ledare ute på planerna som tränar ungdomar, 

därutöver finns ett stort antal seniorledare. 

 Verksamheten är i huvudsak breddfotboll på småklubbsnivå, ibland med drömmar om 

annat. 

 Fotbollen representerar ca 30% av all LOK-stöds rapporterad idrottsverksamhet i Lunds 

kommun. 

 Det spelades i år mer än 3750 matcher i Lund, korpen och liknande oräknat. 

 Det fins ca 3400 aktiva fotbollsspelare i 230 lag, ungefär lika fördelat mellan staden och 

byarna. 

 Det kommunala aktivitetsbidraget uppgår till ca 1960 000 kr och hyran för planer och 

hallar till ca 1775 000 kr. 

 

Bakgrund till vår skrivelse 

 FALK har under hela sin tillvaro fört en dialog med tjänstemän och politiker inom K&F. 

Vi ser oss som en samarbetspartner till K&F inte en motpart och vi önskar regelbundna 

träffar med både politiker och tjänstemän. 

 Initialt fokuserade vi på frågan om fler konstgräsplaner. Här kan vi nu glädja oss att 

önskemålen i stort sett är tillgodosedda. 

 De senaste åren har vi därför fokuserat på 

o Anläggningskriterier 

Vi saknar en tydlig definition på infrastrukturen på och omkring kommunens 

anläggningar (hygienutrymmen, tvättmöjligheter, föreningslokaler, p-platser, 

trafiksäkerhet etc). Idag är det en stor skillnad mellan olika anläggningar och 

en långsiktig plan saknas (är i varje fall inte kommunicerad till FALK). 

o Skötselplaner och arbetsjournaler 

Vi har fått 3 dokument (skötselkrav, uppdatering plannivåer och uppdatering 

skötselnivåer). Som brukare upplever vi att de olika utförarna inte följer 

skötselplanerna på samma sätt. Vi upplever att anläggningarna pga penga- eller 

kompetensbrist sköts på ett sådant sätt att investeringarnas livslängd förkortas. 

FALK efterfrågar någon form av web-baserad arbetsjournal eller liknande som 

möjliggör för föreningarna att kunna följa hur skötselplanerna följs. 

o Felrapportering 

Idag skall brister meddelas K&F via telefon eller mail. Återkopplingen från 

K&F är minst sagt dålig och vi får sällan besked på när fel kommer att åtgärdas 

eller när det är klart. Föreningarna lägger ner en massa tid på kommunikation 

kring bristerna. 
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 FotbollsAlliansen Lunds Kommun   

 

FotbollsAlliansen Lunds Kommun  046-571 50 
c/o Olle Fridolf  070-63 571 50 

Barrstigen 7  o.fridolf@telia.com 
247 32 Södra Sandby 
 

Vårt yrkande 

 Vi vill att kommunstyrelsen tillser att 

 K&F tar fram ett dokument som beskriver anläggningskriterierna för 

kommunens idrottsanläggningar. 

 K&F inför någon form av web-baserad arbetsjournal över hur man sköter 

idrottsanläggningarna. Arbetsjournalen skall vara transparent för både 

kommun och brukare. 

 K&F startar ett web-baserat ärendehanteringssystem 

Felrapportering via app eller web – ärendet skapas. Automatisk feedback på att 

rapporten är mottagen, när felet kommer att åtgärdas, när felet är åtgärdat och 

när ärendet stängs. Allt transparent på kommunens hemsida. 

 

Vår uppfattning är att dessa åtgärder är investeringar som snabbt kommer att betala av sig. 

Förslagen innebär inga Nobelprisuppfinningar utan de är normala arbetssätt/rutiner på 

arbetsmarknaden. Vi finner det anmärkningsvärt att en kommun som utsetts till årets 

idrottskommun inte kan leva upp till dessa basala mål. Vi är beredda att bistå K&F för att 

genomföra förslagen. 

 

 

 
Olle Fridolf  
Ordförande i FALK 
 

Page 6 of 31

mailto:o.fridolf@telia.com


 Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2016-02-01 KU 2016/0035

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

Christina Eilertsson

046-35 92 75

christina.eilertsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Skrivelse från Fotbollsalliansen

Sammanfattning
Fotbollsalliansen Lunds kommun, nedan nämnd FALK, har inkommit 
med en skrivelse till kommunstyrelsen som har remitterat ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I skrivelsen yrkar FALK på att 
kommunstyrelsen tillser att kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett 
dokument som beskriver anläggningskriterier för kommunens 
idrottsanläggningar, inför någon form av webbaserad arbetsjournal över 
hur man sköter idrottsanläggningarna samt startar ett webbaserat 
ärendehanteringssystem. Bakgrunden till skrivelsen är att FALK anser att 
det saknas en tydlig definition av infrastrukturen på och omkring 
kommunens idrottsanläggningar, att det är stor skillnad mellan olika 
anläggningar och att en långsiktig plan saknas. Vidare uppfattar FALK 
att de olika utförarna inte följer skötselplaner på samma sätt och att 
anläggningarna på grund av kostnadsskäl eller bristande kompetens sköts 
på ett sådant sätt att investeringars livslängd förkortas. En webbaserad 
arbetsjournal skulle möjliggöra för föreningarna att följa hur 
skötselplaner efterlevs. Därutöver anser FALK att återkopplingen från 
kultur- och fritidsförvaltningen behöver förbättras och att de sällan får 
besked om när fel har åtgärdats.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 
2016 (denna skrivelse) 
Skrivelse från Fotbollsalliansen, inkommen den 26 januari 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 

Ärendet
Gemensamma anläggningskriterier för kommunens idrottsanläggningar 
utgör ett bra arbetsverktyg. Ett dokument som beskriver detta, i enlighet 
med förslagsställarens önskan, skall tas fram av kultur- och 
fritidsförvaltningen.
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Webbaserad arbetsjournal är ett utmärkt system. Idrottsservice arbetar 
efter veckoplanering utifrån behov och resurser i enlighet med den 
övergripande skötselplanen som även FALK har tillgång till. 
Veckoplaneringen har karaktären av ett levande dokument och ändras 
varje dag utifrån personaltillgång, rådande väderlek och maskinpark. Det 
som kan utvecklas inom Idrottsservice är uppföljningen av utförda 
arbeten. 

Idrottsservice har tagit fram en möjlighet att göra felanmälan på 
idrottsanläggningar på kommunens hemsida och denna ska utvärderas 
under vår/sommar 2016. Förvaltningens ambition och strävan är att 
verksamheten ska bli så transparent och tillgänglig som möjligt för 
brukarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att upprätta kriterier för idrottsanläggningar i Lunds kommun

att arbetet med ett webbaserat felanmälningssystem ska fortgå och 
utvärderas under sommaren 2016

Urban Olsson Dan Kanter
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef

Beslutet expedieras till:
Fotbollsalliansen Lunds kommun
Akten
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lnför gratis parkering för ledare
Manga Lundabor engagerar sig ideellt i olika idrottsftireningar som
ledare. Dessa insatser möjliggör ftir barn och unga att berika sin fritid
och hälsa genom att utöva olika idrotter.

Dessvåirre kan det idag stå en dyrt att engagera sig ideellt. I -

Parkeringarna på manga av kommunens idrottsanläggningar är
avgiftsbelagda och många behöver bilen fiir att utöva sitt ledarskap.
Även om kostnaden per träningstillftille inte blir speciellt stor, blir summorna över låingre tid
det. Den som exempelvis vill parkera vid parkeringen på Högevallsgatan får betala sexton
kronor per timme. Antag att man parkerar tre timmar. Det ger (antaget att man tritnar 40
veckor per år, tre gånger per vecka) en årlig kostnad på knappt 6 000 kronor.

För många ledare iir cykeln eller kollektivtrafiken dessviirre inget realistiskt alternativ. Vissa
idrotter kräver tung utrustning som iir svar att transportera utan bil (t.ex. hockeyutrustning)
och många ftireningar saknar forrådsmöjligheter fiir utrustningen vid anläggningarna. Vissa
ledare bor bortom cykelavstånd från de kommunala anläggningama. En del kommer dessutom
direkt från arbetet i andra kommuner till träningarna och hinner inte i tid om de inte tar bilen.

Liberalerna anser att det inte ska stå en dyrt att engagera sig ideellt. Vi ftireslår dtirftir att
personer som engagerar sig som ledare ska befrias från parkeringsavgiften vid de
anläggningar diir de triinar. Frågan lyftes redan 2010 under en idrottsdebatt infiir valet och
flera politiker ställde sig då positiva.

Förslaget kan liimpligen genomftiras rent praktiskt på två sätt:

Det ena åir att man i appen Parkster som anväinds för parkeringar i kommunen skapar
ett s.k. samlingskonto dit man ansluter ledare. Niir ledarna parkerar vid tillftillen som
ska avgiftsbefrias anvåinder de appen och anger att p-biljetten gäller avgiftsfri
ledarparkering. Kultur- och fritidsfiirvaltningen betalar sedan fakturan ftir
samlingskontot. På fakturaunderlaget kommer det framgå hur mycket varje person
parkerat ftir, var och niir detta har skett.

o Det andra iir att ft)reningar med verksamhet i anläggningar med avgiftsbelagd
parkering får ett parkeringskort per bokad aktivitet i anläggningen. För att minska
administrationen ftir kommunen kan ledaren själv fylla i vilken anläggning kortet ska
gälla ftir och mellan vilka klockslag, med en tidsbegränsning på exempelvis tre-fyra
timmar per kort. Kortet skulle vara tydligt stiimplat som ett kort ftir fri parkering
utanftir j ust idrottsanläggningar.

Liberalerna ftireslår att Kultur- och fritidsniimnden uppdrar åt fiirvaltningen att utreda
kostnadema för fri parkering ftir ledare med utgangspunkt i de två alternativ som presenteras i
skrivelsen. Vi tir bereddaatt inftir EVP-beslutet i fullmiiktige återkomma med finansieringen
av de (gissningsvis ganska små) kostnader som ett genomftirande av fiirslaget skulle innebåira.

Yrkande: Att nåimnden uppdrar åt Kultur- och fritidsftirvaltningen att utreda kostnaderna ftir
fri parkering ftir ledare med utgangspunkt i de två alternativ som presenteras i skrivelsen.
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Gunnar Brådvik (L)
Lund, 2016-03 -07
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 Tjänsteskrivelse 1 (2)
 Diarienummer

2016-03-29 KU 2016/0179

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

Mikael Johansson

046-35 78 33

mikael.johansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Gratis parkeringsplatser för idrottsledare vid 
anläggningar

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås inte utreda kostnader för fri 
parkering för idrottsledare vid kommunens idrottsplatser med hänsyn till 
det regelverk som kommunstyrelsen antog 1994-12-15, § 352, om att 
parkeringsplatser på kultur- och fritidsförvaltningens mark ska överföras 
till Lunds Kommunala Parkerings AB.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016 
(denna skrivelse)
Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) om gratis parkeringsplatser för 
idrottsledare i Lunds kommun, inkommen den 7 mars 2016

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningens utgångspunkt är att alla föreningar som 
är verksamma i Lunds kommun ska verka för barns och ungas bästa. 
Föreningarna erbjuder och genomför en ledarledd verksamhet som bidrar 
till en god folkhälsa och som ger barn och unga en möjlighet att 
utvecklas inom ett specifikt intresseområde. Kultur- och 
fritidsförvaltningen stöttar föreningslivet genom bidrag och 
subventionerade lokaler och har tilltro till att föreningarna själva på bästa 
möjliga sätt kan kompensera ledare som har orimliga kostnader för 
exempelvis parkeringsavgifter. 

Ärendet
Den 7 mars 2016 inkom Gunnar Brådvik (L) med en skrivelse till kultur- 
och fritidsnämnden, i vilken föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen 
ska utreda kostnaderna för att idrottsledare ska få parkera fritt vid de 
kommunala idrottsanläggningar som har avgiftsbelagd parkering. Gunnar 
Brådvik (L) redogör i sin skrivelse för två olika sätt som förslaget skulle 
kunna genomföras på.

Föreningslivet har tidigare inkommit med synpunkter på avgiftsbelagd 
parkering vid olika idrottsanläggningar i Lund. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse, daterad den 5 mars 2012, 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-03-29 KU 2016/0179

redogjort för att förvaltningen följer det regelverk som kommunstyrelsen 
fattade beslut om 1994-12-15, § 352. I enlighet med regelverket ska 
kultur- och fritidsförvaltningen överföra parkeringsplatser på 
förvaltningens mark till Lunds Kommunala Parkerings AB (LKPAB). 

Överföring av parkeringsplatser till LKPAB har utifrån detta beslut 
successivt gjorts av kultur- och fritidsförvaltningen för parkering 
tillhörande Högevall, Bollhuset, Centrala idrottsplatsen, Klostergårdens 
idrottsområde, Victoriastadion och Smörlyckans idrottsplats.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelsen anfört att förvaltningen 
naturligtvis ser nackdelar med en avgiftsbelagd parkering för den 
enskilde nyttjaren och för ledarna inom verksamhet som bedrivs på 
anläggningarna. Dessa nackdelar måste dock beaktas i förhållande till 
helheten, kommunstyrelsens beslut gällande parkeringsavgifter vid 
idrottsanläggningar, miljöhänsyn och skattelagstiftning.

Kultur- och fritidsnämnden framhåller i beslut från den 15 mars 2012 att 
förvaltningen ”vid framtida kontakter med kommunens parkeringsbolag 
angående parkeringsplatser och avgifter vid idrottsanläggningar eller 
motsvarande, ska verka för att avgifterna blir mer flexibla med en lägre 
nivå under sena eftermiddagar och kvällstid på vardagar samt sön- och 
helgdagar.”

Mot bakgrund av innehållet i denna skrivelse föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden ska avslå yrkande från 
Gunnar Brådvik (L) om att kultur- och fritidsnämnden ska uppdra åt 
förvaltningen att utreda kostnaderna för fri parkering för ledare vid 
kommunens idrottsanläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att avslå yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att uppdra åt 

förvaltningen att utreda kostnaderna för fri parkering för ledare vid 
kommunens idrottsanläggningar

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson Dan Kanter
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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 Tjänsteskrivelse 1 (3)
Kultur Diarienummer

2016-04-06 KU 2015/0434

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
 Klicka här för att ange text. 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

Chris Schenler

 046-35 51 67

chris.schenlaer@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Beställning av utredning av Folkparken i Lund

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att avsätta investeringsmedel om 
15 000 tusen kronor för 2016-2017 för upprustning av Folkparken under 
beteckningen ”Kulturhusen 1”. Driftsmedel finns beviljade i nämndens 
budgetram från och med 2017. Ärendet har tidigare behandlats i 
investeringsgrupp och i strategisk lokalgrupp. Kultur- och 
fritidsförvaltningen lämnar på uppdrag av nämndens ordförande en kort 
beskrivning av bakgrund och av syftet med kommande ombyggnation av 
Folkparken. Förslaget innebär att upprustningen sker i två etapper, där 
Teater Sagohusets lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga 
verksamheter bereds plats i Folkparken i etapp 2.    

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2016 
(denna skrivelse)
Redovisning av förslag gällande barn- och ungdomskulturhus i 
Folkparken, dnr KU 2010/0254

Barnets bästa 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig i detta skede. 

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar på uppdrag av nämndens 
ordförande en kort beskrivning av bakgrund och syfte med kommande 
ombyggnationer av Folkparken.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att avsätta investeringsmedel om 
5 000 tusen kronor 2016 och 10 000 tusen kronor 2017 för upprustning 
av Folkparken under beteckningen ”Kulturhusen 1”. Därutöver har 
driftsmedel för 2017 avsatts med 1 638 tusen kronor och från och med 
2018 med 2 275 tusen kronor årligen. Kultur - och fritidsnämnden har 
begärt att serviceförvaltningen utreder Folkparkens byggnad som lokalt 
kulturhus för bibliotek, fritidsverksamhet och lokal scen. Ärendet har 
tidigare behandlats i investeringsgrupp och i strategisk lokalgrupp. 
Lokalgruppen har godkänt ärendet och står för kostnaderna för en enkel 
utredning.   
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-04-06 KU 2015/0434

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar på uppdrag av nämndens 
ordförande en kort beskrivning av bakgrund och syfte med kommande 
ombyggnationer av Folkparken. 

Sedan beslutet om finansiering har vissa faktorer som påverkar 
ombyggnation/renovering, liksom användningsområden i Folkparken, 
utkristalliserats. Förslaget innebär att upprustningen sker i två etapper, 
där Teater Sagohusets lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga 
möjliga verksamheter bereds plats i Folkparken i etapp 2. 

 Teater Sagohusets lokalsituation är akut. Teatern har under flera 
år fått förlängt tillfälligt bygglov för den privatbyggda rotundan. 
Förslag finns om att omvandla parkmark, där lokalen är belägen, 
till byggrätt. Byggrättens storlek medför att befintlig byggnad för 
scenkonst måste rivas, då byggrätten inte rymmer en lokal 
lämplig för scenkonst. Ordföranden och kulturchefen har förklarat 
intentionerna att hysa Sagohuset i Folkparken efter 
ombyggnation, men att utredning och kostnadsberäkning måste 
visa om det är möjligt. På Sagohuset säger man sig vara positiv 
till förslaget. Verksamheten bedrivs med stöd från Lunds 
kommun, region och stat och når ut till drygt 25 000 personer om 
året. Med Sagohuset får alltså Folkparken en redan finansierad 
och väl fungerande kärnverksamhet. 

 Lokalen, där Västers bibliotek idag ryms, har sagts upp hos 
fastighetsägaren LKF (Lunds Kommunala Fastighets AB) från 
och med 2018-01-01. Biblioteksverksamheten kan placeras i 
Folkparken eller annan alternativ lokal, företrädesvis på en plats 
där mycket folk är i rörelse. Bibliotekets lokalsituation är inte 
akut och det kan finnas olika lösningar, men närvaro av 
biblioteksverksamhet i Folkparken i någon form är önskvärd.  

 Fritidshemsverksamheten omstruktureras under 2016 enligt beslut 
i kommunfullmäktige, vilket gör lokalbehov och personalresurser 
svårbedömda. Uppsägning av fritidsverksamhetens lokaler 
diskuteras just nu för andra platser i kommunen, vilket gör det 
svårt att fatta beslut om specifikt Folkparken. Efter genomförd 
omorganisation är det dock möjligt att Folkparken kan bli platsen 
för till exempel öppen fritidsverksamhet med kulturinriktning. 
Fritidsverksamhetens nya organisation bör befästas innan 
slutgiltigt beslut fattas om var verksamheten ska bedrivas och i 
vilken form. 

 Utöver dessa finns önskemål från föreningsliv och civilsamhälle 
om mötes- och föreningslokaler. Behoven bör kartläggas.  

Process
Förslaget innebär att serviceförvaltningen genomför en enkel utredning 
för ombyggnation i två delar snarast möjligt enligt beställning från 
kultur- och fritidsförvaltningen. En enkel utredning ger besked om det är 
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möjligt att genomföra ombyggnation enligt förslaget och ger en 
fingervisning om kostnaderna. 

Etapp 1 – (2016-2017)
 innebär upprustning av lokalens basfunktioner såsom ventilation, 

VVS, el etc. 
 innebär anpassning av lokalen för visnings- och 

produktionslokaler för professionell scenkonstverksamhet, med 
grundläggande kringutrymmen. En separat repetitionsscen minst 
6x6 m är nödvändig. Rotundan i mitten av lokalen byggs in som 
separat scenrum. Befintliga betonggolv förändras inte. 

Etapp 2 – (efter 2017, eventuellt med ytterligare finansiering)
 innebär fortsatt upprustning efter ytterligare beslut om 

finansiering utöver 15 000 tusen kronor av Folkparken så att 
användningsområdet utökas med till exempel bibliotek, öppen 
fritidsverksamhet med kulturinriktning och lokal 
föreningsverksamhet i Folkparken. 

Till denna handling bifogas de skisser som togs fram för ett barn- och 
ungdomskulturhus i Folkparken (dnr KU 2010/0254). Materialet ska inte 
ses som ett förslag till denna process. Ombyggnationen var mer 
långtgående än det föreslagna, bland annat genom förändring av 
betonggolv och rumsdisposition, och kostnadsberäknades till cirka 
50 000 tusen kronor. Skisserna ger dock en bild av vad en kringbyggd 
rotunda som scenrum kan innebära. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att ansluta sig till förslaget om att genomföra ombyggnation/ 

renovering av Folkparken i två etapper, där Teater Sagohusets 
lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter 
bereds plats i Folkparken i etapp 2

 
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att omgående göra en 

beställning av en enkel utredning 

att återrapportering av resultatet av enkel utredning ska ske vid 
nämndens möte i juni 2016

Urban Olsson Chris Schenlaer
Kultur- och fritidsdirektör Kulturchef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

Peder Severin

046-357 47 65

peder.severin@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Upphävande av beslut om procentregel för 
byggnadsanknuten konst

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till nya regler för utsmyckning av 
byggnader som kommunen bygger, bygger till eller bygger om samt att 
bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 2,65 miljoner kronor 
i driftsbudget 2016 ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 
för att åtgärda den uppkomna underhållsskulden avseende kommunens 
byggnadsanknutna konst. I enlighet med överenskommelse mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen samt 
kommunkontoret ska ett nytt gemensamt förslag framarbetas, varför 
kultur- och fritidsnämnden föreslås upphäva tidigare beslut. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016 
(denna skrivelse)
Kultur och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 113

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till nya regler för utsmyckning av 
byggnader som kommunen bygger, bygger till eller bygger om samt att 
bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 2,65 miljoner kronor 
i driftsbudget 2016 ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 
för att åtgärda den uppkomna underhållsskulden avseende kommunens 
byggnadsanknutna konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen samt 
kommunkontoret har gemensamt överenskommit att kultur- och 
fritidsförvaltningen ska föreslå att kultur- och fritidsnämndens beslut den 
22 oktober 2015 ska upphävas. Skälet till detta är att det finnes lämpligt 
att kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och 
kommunkontoret framarbetar ett gemensamt förslag till revidering av 
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procentregel vid inköp av offentlig utsmyckning. Målsättningen är att 
nya riktlinjer skall finnas för beslut i juni 2016.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, 

§ 113, avseende revidering av procentregel vid inköp av offentlig 
utsmyckning.

 
 
 

Urban Olsson Chris Schenlaer
Kultur- och fritidsdirektör Kulturchef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Tekniska förvaltningen 
Stadsbyggnadskontoret 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se byggnadsnamnden@lund.se 
221 00 Lund 

Lena Bengtsson, Johan Lindström, Vesna Vasiljkovic 

 
  
  
  

Remiss: Utbyggnads- och boendestrategi 
2025 för Lunds kommun 
Dnr TN 2015/526, BN 2014/0098  
 
Härmed översänds Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds 
kommun för yttrande. Arbetet godkändes för remissutskick av tekniska 
nämnden den 17 februari 2016 samt av byggnadsnämnden den 18 
februari 2016. 
 
Vad är Utbyggnads- och boendestrategi 2025 
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 är ett led i att effektivisera 
processerna för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun. Strategin 
knyter ihop genomförandefrågorna i planeringen från översiktlig 
planering till exploatering. Strategin är en prioritering av Lunds 
kommuns översiktsplan fram till 2025 och här anges även kommunens 
bostadspolitiska mål samt hur kommunen arbetar med markanvisningar 
och exploateringsavtal.  
 
Strategin ska svara mot de krav som ställs i lagstiftningen: SFS 2014:899 
Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar, SFS 2014:900 Lag 
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 39 § (angående 
riktlinjer för exploateringsavtal) samt SFS 2000:1383 Lag om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 
Remissutskick 
Strategin skickas till andra kommunala nämnder, råd och bolag samt i 
enlighet med lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar till berörda kommuner,  länsstyrelsen, aktören med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ. 
 
Digitala handlingar nås på webben: www.lund.se/utbyggnadsstrategi 
 
Synpunkter skickas senast 11 maj 2016 till: 
Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND  
eller med e-post: byggnadsnamnden@lund.se 
 
Upplysningar om Utbyggnads- och boendestrategi 2025: 
Lena Bengtsson, tel 046 35 50 62 lena.bengtsson@lund.se  
Johan Lindström, tel 046 359 46 83 johan.lindstrom@lund.se  
Vesna Vasiljkovic, tel 046 359 42 64 vesna.vasiljkovic@lund.se 
 
 
 
Lena Bengtsson Johan Lindström Vesna Vasiljkovic 
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Sändlista 
 

Kommunala nämnder, råd och bolag  
Barn- och skolnämnd Lund stad  
Barn- och skolnämnd Lund öster 
Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunala integrationsrådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala studentrådet 
Kommunstyrelsen 
Kraftringen Nät AB 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lunds brottsförebyggande råd 

Lunds kommuns Fastighets AB 
Lunds kommuns parkerings AB 
Lunds ungdomsting 
Miljönämnden 
Renhållningsstyrelsen 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
VA Syd 

 
Regionala organ 
Kommunförbundet Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Region Skåne 
Trafikverket 
 
Kommuner 
Bjuvs kommun 
Bromölla kommun 
Burlövs kommun 
Båstads kommun 
Eslövs kommun 
Helsingborg stad 
Hässleholms kommun 
Höganäs kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Klippans kommun 
Kristianstads kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona stad 
Lomma kommun 
Malmö stad 

Osby kommun 
Perstorps kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 
Svalövs kommun 
Svedala kommun 
Tomelilla kommun 
Trelleborgs kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Örkelljunga kommun 
Östra Göinge kommun 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
 Klicka här för att ange text. 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
 

Karin Larsson

 

karin.larsson3@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över utbyggnads- och 
boendestrategi Lund 2025

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har utarbetat förslag 
till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun. Tekniska 
nämnden och byggnadsnämnden har remitterat strategin till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Utbyggnads- och boendestrategins syfte är att bidra till att effektivisera 
och samla kommunens resurser till prioriterade utbyggnadsområden och 
är en vidareutveckling av åtgärdspaketet ”Riktlinjer och åtgärder för att 
öka bostadsbyggandet i Lunds kommun”, som har antagits av 
kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till upprättat förslag, men 
vill påtala behovet av en del justeringar och förtydliganden enligt nedan.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2016 
Utbyggnads- och boendestrategi 2025, remissversion
Bilaga, Bostadsmarknadsanalys för Lunds kommun 2014
Bilaga, Verksamhetsanalys

Barnets bästa
Förverkligandet av strategin kan komma att påverka barn genom att 
befintliga miljöer förändras samtidigt som den medför att antalet barn i 
Lunds kommun sannolikt ökar. I strategin står det att barns behov särskilt 
ska uppmärksammas, vilket får bevakas i varje enskilt projekt. Kultur- 
och fritidsnämnden förutsätter att medborgarna informeras om berörda 
planer och ges möjlighet att påverka i framtida processer som rör barn 
och unga.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav 2014 tekniska nämnden och byggnadsnämnden 
i uppdrag att upprätta förslag till Utbyggnads- och boendestrategi. Syftet 
med strategin är att bidra till att effektivisera och samla kommunens 
resurser till prioriterade utbyggnadsområden. Strategin består också av en 
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markpolicy och en beskrivning av plan- och exploateringsprocessen och 
skakkkkskaskaska svara mot gällande lagstiftning. 
ska svara mot gällande lagstiftning.

Behovet av en strategi grundar sig i att invånarantalet i Lund ständigt 
ökar, vilket medför ett underskott av bostäder. Enligt kommunens 
befolkningsprognos beräknas antalet invånare att stiga med 15 000 till år 
2023. För att på bästa sätt möta behovet av bostäder krävs en strategi. 
Utgångspunkter för strategin är att öka den totala planeringsvolymen till 
900-1 200 bostäder per år, vilket främst ska ske genom att Lund växer 
inåt genom förtätning. Investeringar som görs i samband med 
exploatering ska nyttjas effektivt och byggnation ska ske i takt med 
infrastruktursatsningar som genomförs före 2025. Strategin ska bidra till 
att underlätta hållbara val i vardagen och till att skapa attraktiva 
boendemiljöer med en stor variation av bostäder och bra service samt 
skapa goda förutsättningar för näringslivet och säkerställa god 
markreserv för kommunen. Strategin har även som målsättning att det 
ska skapas goda förutsättningar för fortsatt byggande av hyresrätter, där 
Lunds kommunala fastighetsbolag har en viktig roll. 

Dokumentet bygger på två bärande huvudprinciper: fokusering och 
flexibilitet. Fokusering handlar om att koncentrera utbyggnaden till 
utpekade delar av kommunen med syfte att samla resurser och 
investeringar samt att inblandade aktörer ska verka i samma riktning. När 
projekt konkurrerar med varandra tar det längre tid för dessa att bli 
kompletta och attraktiva. Flexibilitet syftar till att uppmuntra och 
tillvarata initiativ som tillför viktiga värden. För att strategin ska tåla 
konjunktursvängningar och andra faktorer som kan påverka kommunens 
utbyggnad är det viktigt att stödja en flexibilitet. Strategin ska fungera 
som ett stöd vid beslutsfattande. 

I strategin har upprättats fyra målbilder för Lund 2025 som ska visa hur 
Lund kan växa och utvecklas. Målbilderna är: Det globala Lund, Det 
klimatsmarta Lund, Det goda livet i Lunds kommun och Fler bostäder i 
Lunds kommun. Utifrån målbilderna finns en ram för utbyggnaden av 
staden och orterna. Ramen tydliggör i vilka geografiska lägen som 
kommunen ska utvecklas fram till år 2025.

Även inom flexibiliteten krävs prioriteringar, varför det i strategin har 
upprättats strategiska verktyg som kan användas vid bedömning för om 
och när ett stadsutvecklingsprojekt kan starta. Verktygen kan också 
användas för att bestämma vilken inriktning, innehåll eller karaktär som 
är lämplig för ett pågående stadsutvecklingsprojekt för att stödja 
kommunens utveckling som helhet.

Synpunkter
Generellt anser kultur- och fritidsförvaltningen att upprättat förslag ger 
en överblick över de utbyggnadsprojekt som är aktuella i kommunen. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig mycket positiv till att man i 
strategin har tagit ställning till att påbörjade områden ska färdigställas 
innan nya områden påbörjas. Detta torde ge störst effekt för ett områdes 
attraktivitet och för Lund som helhet och bör underlätta vid 
ställningstagande och beslutsfattande avseende större satsningar inom 
aktuellt område.

Strategin fokuserar till stora delar på utbyggnad av bostäder och till viss 
del på kringliggande miljöer. I samband med beskrivningen av 
kringliggande miljöer finner kultur- och fritidsförvaltningen det stundtals 
förvirrande med begreppsanvändningen i strategin. I en del stycken står 
det om serviceutbud eller servicefunktioner, medan det i andra stycken 
har specificerats som idrottsverksamhet, kulturutbud etc. I samband med 
detta uppstår frågan om vad begreppen servicefunktioner och 
serviceutbud innefattar? Enligt kultur- och fritidsförvaltningen ska 
serviceutbud och servicefunktioner bidra till att berika den fria tiden för 
invånarna. Med den fria tiden avses i detta fall den tid som finns över 
efter att nödvändiga sysslor är utförda. Den fria tiden ska bidra till 
välbefinnande och tillfredsställelse. Ska Lund fortsätta att vara en 
tillväxtkommun är det av största vikt att satsa på och investera i den fria 
tiden. Förvaltningen ser med fördel att begreppet används i strategin. 

I det inledande stycket Varför en utbyggnads- och boendestrategi bör 
idrott, folkhälsa, delaktighet och inflytande nämnas under rubriken Skapa 
attraktiva och hållbara miljöer. På sidan 41 under rubriken Allmänna 
anläggningar kostar, bör tillgänglighet till idrottsfunktioner, såväl 
organiserad idrott som spontanidrott, uppmärkas som värden som ökar ett 
områdes attraktivitet. Under rubriken Kommunal service på sidan 82 
anser förvaltningen att biblioteksverksamheten ska lyftas in som en 
kommunal service och att behovet av nya bibliotek ska undersökas i 
samband med större utbyggnadsprojekt. 

För att skapa attraktiva boendemiljöer krävs, som nämns i strategin, mer 
än bara en bostad. Byggbara ytor är idag begränsade, vilket kan skapa 
konflikter vid prioritering av olika funktioners utrymme. Kultur- och 
fritidsförvaltningen vill i sammanhanget understryka vikten av att 
förvaltningens ansvarsområden bejakas och inkluderas tidigt i 
planeringsprocessen för att inte prioriteras bort till förmån för något 
annat. Det är därför viktigt att berörda förvaltningar inkluderas i 
processen och att samverkan mellan förvaltningarna utvecklas för att 
lämpliga ytor ska avsättas för kultur- och fritidsändamål i kommande 
detaljplanering.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till byggnadsnämnden och tekniska nämnden i 

enlighet med förvaltningens förslag

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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