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Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Ekonomisk månadsrapport 2016
Dnr KU 2016/0123

4. Internbudget 2017
Dnr KU 2016/0783

5. Fördelningsprinciper för medel till studieförbund
Dnr KU 2016/0784

6. Fastställande av ersättning till Kulturen, Mejeriet, Hemgården och 
Friluftsfrämjandet år 2017
Dnr KU 2016/0912

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

8. Mål för kultur- och fritidsnämnden
Dnr KU 2016/0914

9. Sammanträdestider för 2017
Dnr KU 2016/0915

10. Val av ledamöter till arbetsutskottet för konst
Dnr KU 2016/0943

11. Tidsförordnande avseende tjänst som kulturchef
Dnr KU 2016/0942
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12. Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson (C) 
angående rekrytering av ny kulturchef
Dnr KU 2016/0816

13. Yttrande över medborgarförslag om att sommartid markera banor 
på Källbybadet
Dnr KU 2016/0805

14. Yttrande över motion från Lars V Andersson (C) gällande delning av 
kultur- och fritidsnämnden
Dnr KU 2016/0873

15. Yttrande över skrivelse gällande förslag till ny idrotts- och 
kulturnämnd i Lunds kommun
Dnr KU 2016/0874

16. Yttrande över förslag till handlingsplan för Lunds kommuns arbete 
med att motverka våld i nära relationer
Dnr KU 2016/0820

17. Rapporter 2016
Dnr KU 2016/0009

a.) Information om kulturpris 2016
b.) Information om fristadsförfattare i Lund
c.) Information om investeringar 2017
d.) Rapport gällande servering på Högevallsbadet
e.) Rapport gällande rekrytering av kulturchef
f.) Lägesrapport gällande flyktingmottagande

18. Redovisning av meddelanden 2016
Dnr KU 2016/0011

19. Redovisning av delegeringsbeslut 2016
Dnr KU 2016/0012

Joakim Friberg (S)
Ordförande

Katarina Franzén
Nämndsekreterare
katarina.franzen@lund.se
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Se anvisningar på sidan 2.

Barnchecklista för Lunds kommun 

Ärende:      Dnr: 
Internbudget 2017  KU 2016/0783

1. Påverkar beslutet barn? 

X Ja  Nej

Förklara oavsett svar. 
 Förslagen på anpassning, omfördelning och åtgärder kopplade till att kultur- och 

fritidsförvaltningen inte får full pris- och lönekompensation för verksamhetsåret 2017 
påverkar barn och unga både direkt och indirekt. 

Den allmänna återhållsamheten inom delar av förvaltningen kan vara sund, men det är 
viktigt att ständigt ifrågasätta om denna återhållsamhet påverkar barn och unga. De 
anställda på förvaltningen och då i synnerhet förvaltningens kansli har tung arbetsbörda och 
det är viktigt att arbetsmiljön är hållbar. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet riktar 
sig i mycket stor utsträckning till barn och unga och verksamheten inom förvaltningen 
påverkas om personalens arbetsmiljö är ansträngd. 

Sammantaget när det gäller bidrag som ateljéstipendiet, utvecklingsbidrag för 
rättighetsbaserade organisationer, närområdesbidrag och anläggningsbidrag kommer den 
totala ramen för bidragen som förvaltningen delar ut att minska inför 2017 med 750 tkr.  
Denna minskning är mycket omfattande och kommer både direkt och indirekt att påverka 
verksamhet för barn och unga. De nya bidragsformerna som togs fram och beslutades av 
kultur- och fritidsnämnden 2016 kommer i detta fall redan nu att minskas innan de har fått 
fäste bland föreningar och medborgare. Att vissa av bidragen har en liten utnyttjandegrad i 
nuläget kan bero på just det faktum att bidragen inte har fått fäste än.

När det gäller nedläggning av Mångfaldsrundan, minskad ram samt inga medel till diverse 
utvecklingsprojekt inom Kultur så påverkar det barn och unga både direkt och indirekt i 
minskat utbud till kommunens invånare. 

Med anledning av att Idalagården av olika anledningar inte längre är prioriterad verksamhet 
och så småningom kommer att avvecklas är det viktigt att se till de behov 4H-verksamheten 
har framöver. Än så länge påverkas inte verksamheten eftersom lokalerna är tillgängliga till 
2019, men en framtidsplanering bör göras tillsammans med personal samt barn och unga i 
verksamheten.

1 (2)
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Inom Idrott föreslås även en minskning av öppethållandet på Högevallsbadet under jul, 
midsommar och högsommarmånaderna. Detta är en åtgärd som kan påverka flera grupper i 
samhället och därmed barn och unga som av olika skäl vill bada vid dessa tidpunkter. Det är 
dock inte försvarbart att hålla öppet ifall inte besöksunderlaget är tillräckligt med tanke på 
att kostnaderna för fem dagar är 250 tkr. 

Att avveckla Hardeberga idrottsplats kommer att ha direkta konsekvenser för de barn och 
unga som deltar i Hardeberga Bollklubbs verksamhet. Det kommer att orsaka att 
tillgängligheten på närliggande fotbollsplaner kommer att öka och bli mer ansträngd. Denna 
åtgärd kan i värsta fall innebära att barn och unga slutar spela fotboll.

Översynen av verksamheten på Bowlinghallen kan innebära såväl positiv som negativ 
påverkan för barn och unga. Om verksamheten kan drivas av en annan aktör eller i 
samverkan med en annan aktör som förening eller i privat drift kan det öka tillgängligheten 
och därmed påverka barn positivt. Om verksamheten däremot kommer att fortsätta i 
kommunal drift kan det orsaka försämrad tillgänglighet och minska möjlighet till fysisk 
aktivitet. 

  
2.

Om ja, fortsätt med frågorna.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?

 Ja X Nej

Förklara oavsett svar. 
Barn har inte haft möjlighet att uttrycka sina åsikter i framtagandet av anpassning, omfördelning 
och åtgärder inom internbudgeten för 2017. Förslagen är framtagna enligt presidiets direktiv och 
har kompletterats med förslag från förvaltningen. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Trots att barn inte har varit med och uttryckt sina åsikter har barnets bästa beaktats genom 
denna barnchecklista. Konsekvenserna i tjänsteskrivelsen är framtagna av verksamhetscheferna, 
utöver det har några av förvaltningens utvecklingsstrateger samt förvaltningens ungdomsombud 
varit med och diskuterat möjliga scenarier kring föreslagna åtgärder. En sammanfattning av 
dessa diskussioner ligger till grund för det som har sammanfattats i checklistan.
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4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Här nedan beskrivs ett par kompensatoriska åtgärder med fokus på att nå barn och unga som 
skulle kunna göras med anledning av att någon del av verksamheterna tas bort eller förändras:

Mångfaldsrundan har varit en mötesplats för hela kommunen för kompetensutveckling och 
inspiration kopplat till diskrimineringsgrunderna. Istället för att göra en kommunövergripande 
satsning inom detta område kan en kompensatorisk åtgärd vara att arbetet drivs vidare internt 
inom förvaltningen kopplat till värdegrundsarbetet.

När det gäller öppethållandet på Högevallsbadet kan en kompensatorisk åtgärd vara att 
uppmuntra civilsamhället att söka stöd från lämpliga bidragsformer för att anordna verksamhet 
de dagar det är stängt. Dessa arrangemang kan vara för grupper som av olika anledningar inte 
har möjlighet att utnyttja badet av ekonomiska skäl eller för separata arrangemang. 
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är 
ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka 
barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden 
till nämnd. 

1. Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de 
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska 
checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig 
budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn 
och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer 
omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg: 

Kartlägg
Ta in kunskap och information.
Lyssna på barn. Uppmärksamma
livsvillkoren för olika grupper av

Beskriv
Koppla förslaget till
barnkonventionen. På
vilket sätt berörs barn?

Analysera
Analysa förslaget och dess
konsekvenser. Mål och syfte?
Effekter? Måste barnets
intressen ge vika?

Pröva
Gör en  sammantagen
bedömning av allt som
rör barnets fysiska och
psykiska välbefinnande.

Besluta
Ta ställning och
dokumentera både
prövning och beslut.

Utvärdera
Vilka effekter fick
beslutet? Stämde det
med antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 
de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn 
fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns 
åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är.  De kan också fås genom 
frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära 
barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från 
undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina 
åsikter ska de få uppföljning. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn 
har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns 
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, 
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 
1997:116 kap 6. 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 
resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. 
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för 
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen. 
Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av 
representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses 
inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter 
och via dessa länkar:  Barnombudsmannen Rädda Barnen        Sveriges Kommuner och Landsting
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Lena Nielsen

Vera Lazarevic

046-359 43 20

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2017

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 15-16 juni 2016, § 143, fastställt kultur- 
och fritidsnämndens drifts- och investeringsramar för verksamhetsåren 
2017-2019. Driftsramen uppgår till 333 036 tusen kronor för år 2017, 
337 662 tusen kronor för år 2018 och 342 289 tusen kronor för år 2019. 
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en marginell ramökning om 
3 353 tusen kronor för år 2017. Då kultur- och fritidsnämnden inte har 
fått full uppräkning av sina driftsramar innebär detta att kultur- och 
fritidsnämnden har ett anpassningskrav om 3 307 tusen kronor för år 
2017. Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar därför förslag på 
anpassningsåtgärder och omfördelningar motsvarande 3 307 tusen 
kronor.

Anpassningsförslagen är framtagna enligt presidiets direktiv och har även 
kompletterats med ett utökat förvaltningsförslag.

Tabellen nedan (ramar för år 2017-2019, belopp i tusen kronor) visar 
beslutade driftsramar, uppräknad driftsram, anpassningskrav samt av 
kultur- och fritidsnämnden beslutade investeringsramar per år.

Ramar år 2017-2019, belopp i tusen kronor.
År KF ram 

2015-11-26
Uppräknad 

ram
Anpassnings

-krav
Investerings

-ram
2017 330 768 333 036 3 307 13 000
2018 332 043 337 662 13 000
2019 333 318 342 289 16 500

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 april 2014, § 31
Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2014, § 127
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014, § 216,
Bilaga 1, Kultur- och fritidsnämndens skrivelse inför ekonomi- och 
verksamhetsplan 2016-2018 med budget för 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2015, § 52
Kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2015, § 121
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015, § 251
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Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 december 2015, § 141
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2016, § 26
Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2016, § 143
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016 
(denna skrivelse)

Barnets bästa
Anpassningskraven om motsvarande 3 307 tusen kronor för år 2017 
kommer att påverka barn på olika sätt. I bifogad barnchecklista redogörs 
för förslagen på anpassningar och omfördelningar som presenteras i EVP 
2017-2019 med konsekvensbeskrivningar uppdelat per 
verksamhetsområde.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit beslut om ramar för drift- 
och investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige den 15-16 juni 
2016.

Uppdraget från presidiet den 4 juli 2016 lyder:
”Det är framför allt tre delar som vi vill försöka undanta från 
besparingar. 

- Den öppna ungdomsverksamheten. För att det nya uppdraget ska 
kunna sätta sig bör vi låta verksamheten få ro under 2017.

- Bidrag som riktar sig till unga. Framför allt handlar det om LOK-
stödet och Unga-leder-unga-stödet.

- Staben. Vi ser det som svårt att göra mer neddragningar inom 
staben. Denna del är mycket slimmad och nämnd tillsammans 
med resten av förvaltningen behöver det stöd som staben ger.”

Ekonomiska ramar 
Kommunfullmäktige har den 15-16 juni 2016 fastställt kultur- och 
fritidsnämndens drifts- och investeringsramar för verksamhetsåren 2017-
2019. Driftsramen uppgår till 333 036 tusen kronor för år 2017, 337 662 
tusen kronor för år 2018 och 342 289 tusen kronor för år 2019. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har räknat upp marginellt med 1,01 procent 
vilket inte motsvarar den generella uppräkningen för år 2017 på 2,01 
procent. Då kultur- och fritidsnämnden inte har fått full pris- och 
lönekompensation för sina driftsramar innebär detta att kultur- och 
fritidsnämnden har ett anpassningskrav om 3 307 tusen kronor för år 
2017. Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar därför förslag på 
anpassningsåtgärder och omfördelningar motsvarande anpassningskravet. 
Anpassningsåtgärderna redovisas under rubriken Anpassning, 
omfördelning och åtgärder för år 2017 nedan.
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Driftsram
Driftsramarna i tabellen nedan Driftsram 2017-2019 är uppräknade enligt 
tilldelad uppräkning samt redovisar anpassningskravet per verksamhet.

Fördelning av driftsram
Verksamhet

Ram KF år 
2016

Ram KF år 
2017

Anpass-
ningskrav

Ram KF år 
2018

Ram KF år 
2019

Nämnd och ledning 14 664 18 089 3 426   
Bibliotek 64 878 64 520 -358  
Kultur 92 278 92 967 689   
Idrott 109 886 109 336 -550  
Fritid 49 062 48 124 -938   

Summa 330 768 333 036 2 268 337 662 342 289

Anpassning, omfördelning och åtgärder för år 2017
Nedan presenteras förslag på anpassningsåtgärder och omfördelningar 
om 3 307 tusen kronor till följd av att kultur- och fritidsnämnden inte har 
erhållit full pris- och lönekompensation för verksamhetsåret 2017. 
Åtgärderna är presenterade utan inbördes rangordning. 

Nämnd/ledning, -100 tusen kronor
 Omfördelning 1: Tillförs reserverade medel för vidareutveckling 

av bibliotek på västra sidan av Lund.
 Omfördelning 2: Tillförs medel i samband med överföring av 

organisation för Ungdomspolitiken.
 Anpassningsåtgärd 1: Allmän återhållsamhet, -100 tusen kronor.

Bibliotek, -82 tusen kronor
 Omfördelning 1: Avgår reserverade medel för vidareutveckling 

av bibliotek på västra sidan av Lund.
 Anpassningsåtgärd 1: Allmän återhållsamhet, -82 tusen kronor.

Kultur, -1 085 tusen kronor
 Anpassningsåtgärd 1: Nedläggning av ateljéstipendier, -150 tusen 

kronor (liten nyttjandegrad).
 Anpassningsåtgärd 2: Minskning av utvecklingsbidrag för 

rättighetsbärande organisationer, -100 tusen kronor (liten 
nyttjandegrad)

 Anpassningsåtgärd 3: Minskning av närområdesbidrag, -200 tusen 
kronor (liten nyttjandegrad)

 Anpassningsåtgärd 4: Minskning av kulturchefsbuffert till 
särskilda projekt, -100 tusen kronor (”Work in progress” på 
Konsthallen genomförs inte 2017.)

 Anpassningsåtgärd 5: Minskade överföringar till ramen för 
enheter, -200 tusen kronor (50 tusen kronor i minskad ram per 
enhet)

Page 11 of 105



Tjänsteskrivelse 4 (6)
Diarienummer

2016-10-03 KU 2016/0783

 Anpassningsåtgärd 6: Nedläggning av Mångfaldsrundan, -100 
tusen kronor (inklusive arbetskostnader)

 Anpassningsåtgärd 7: Inga medel till gemensamma 
utvecklingsprojekt, -175 tusen kronor (Vinterlunds riktade anslag 
om175 tusen kronor rörs ej.)

Idrott, -2 100 tusen kronor
 Anpassningsåtgärd 1: Avyttring av Idalagården via ny hyresgäst 

eller försäljning, -1 150 tusen kronor
 Anpassningsåtgärd 2: Minskat öppethållande på Högevallsbadet, 

-250 tusen kronor
 Anpassningsåtgärd 3: Minskat anläggningsbidrag, -300 tusen 

kronor
 Anpassningsåtgärd 4: Minskad tillgänglighet vid vissa 

idrottsanläggningar, -200 tusen kronor
 Anpassningsåtgärd 5: Minskad tillgänglighet vid Bowlinghallen,

-200 tusen kronor

Fritid
Omfördelning 2: Avgår medel i samband med överföring av organisation 
för Ungdomspolitiken.

Konsekvensbeskrivningar
Kultur- och fritidsförvaltningens konsekvensbeskrivningar till följd av en 
minskad ram enligt kommunfullmäktiges beslut:

Nämnd/ledning och bibliotek bidrar med allmän återhållsamhet där 
kostnader kommer att sparas på marginalen.

Kulturverksamheten utgår från delar i verksamheten som har liten eller 
ringa nyttjandegrad när förslagen togs fram. Budgeten för ”Work in 
progress”, Mångfaldsrundan samt gemensamma utvecklingsprojekt 
minskar eller upphör. Därutöver minskas budgetramen för respektive 
enhet med 50 tusen kronor, vilket totalt ger 200 tusen kronor. I 
förlängningen innebär detta ett minskat utbud till våra invånare.

Idrottsverksamheten utgår från bristande behov i kommunen eller ej 
prioriterad verksamhet:

Idalagården: Lokalen är uppsagd sedan 2012 på grund av bristande behov 
och ej prioriterad verksamhet utifrån kostnad. Hyresavtalet löper till 
2019, vilket innebär att förvaltningen fortfarande betalar hyra för lokalen 
om 1 150 tusen kronor per år. Lundafastigheter skall värdera 
anläggningen och ansvarar för frågans lösning, vilket kan medföra 
försäljning eller annan uthyrning. Brukshundsklubben och 4H bedriver 
verksamhet på Idalagården och privatpersoner hyr gården vid olika 
arrangemang. Det vore rimligt att Lundafastigheter tar över Idalagården 
omedelbart och hanterar anläggningen utifrån gällande praxis.
Konsekvenser: Förändrade förutsättningar för de föreningar som bedriver 
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verksamhet inom området. Det blir färre samlingslokaler för 
Veberödsborna och andra.

Högevallsbadet: Förvaltningen föreslår att motionsbassängerna ska 
stängas ned cirka fem dagar mellan jul och nyår samt hållas stängda 
under midsommarafton samt under perioden 15 juni-15 augusti, då 
Källbybadet har öppet. Vidare föreslås ytterligare stängning av 
äventyrsdelen. Verksamheten återkommer med rapport om vad 
inskränkningarna och minskat öppethållande innebär ekonomiskt.
Konsekvenser: Minskad tillgänglighet och service för kommuninvånarna. 
Risk för försämrad folkhälsa.

Minskat anläggningsbidrag: Detta sänks från 1 300 tkr till 1 000 tusen 
kronor. I dagsläget ges föreningar med egna lokaler möjligheter till stöd 
motsvarande 60 % av de faktiska kostnaderna för att utveckla 
verksamheten genom att förbättra lokalbeståndet.
Konsekvenser: Mindre resurser skapar färre möjligheter och 
verksamheten kan minska om lokalerna inte utvecklas och underhålls.

Idrottsanläggningar: Den enda anläggning som framöver kan avvecklas 
är Hardeberga idrottsplats, då den framöver kräver en del kostsamma 
investeringar.
Konsekvenser: Hardeberga Bollklubb får använda sig av andra 
närliggande idrottsplatser vilket innebär minskad tillgänglighet på 
förvaltningens fotbollsplaner.

Bowlinghallen: En översyn av verksamheten pågår med olika alternativa 
lösningar såsom föreningsdrift, drift av privat aktör eller drift i 
samverkan med förening och kommunal verksamhet. Vid fortsatt 
kommunal drift kan öppethållandet för allmänheten minskas och därmed 
minskas bemanningen. Alternativt omfördelas personalen till andra 
verksamheter. Nettokostnaden för bowlinghallen är beräknad till cirka 
250 tusen kronor. Intäkterna beräknas till 2 200 tusen kronor.
Konsekvenser: En minskad tillgänglighet där aktiviteter för äldre minskar 
samt risk för försämrad folkhälsa. Vid eventuell outsourcing ska 
föreningsverksamheten beaktas. Omreglering av personal inom 
idrottsverksamheten är en annan möjlig konsekvens.

Begäran om utökade driftbudgetramar
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beviljas nya medel 
för de beslut som kommunstyrelsen har fattat enligt nedan.

I samband med försäljning av fastigheten på Stortorget 1, fick 
förvaltningen flytta in i lokaler på Stora Södergatan 47 i Lund. 
Förvaltningen delar dessa lokaler med två andra förvaltningar, men trots 
denna förtätning har verksamheten fått en ökad hyreskostnad om 
949 tusen kronor per år. För att nå den ökade hyreskostnaden har medel 
omfördelats från verksamheterna. Detta medför att medel behöver 
tillföras med 989 tusen kronor per år.
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Myndighetskraven ökar och det har påtalats att många av kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar är gamla, eftersatta och behöver ett utökat 
underhåll. Detta medför att medel om 2 000 tusen kronor måste tillföras 
under varje år.

Önskad komplettering År 2016 År 2017 År 2018
Ökad hyra St. Södergatan 47 989 989 989
Eftersatt underhåll 2 000 2 000 2 000

Summa 2 989 2 989 2 989

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för 2017-2019 

med budget för år 2017 för drifts- och investeringsresurser

att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar om 2 989 tusen 
kronor för varje år under perioden 2017-2019 enligt kultur- och 
fritidsförvaltningens redovisade förslag

att finansiering i övrigt sker i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut den 15-16 juni 2016, § 143

Kultur- och fritidsförvaltningen

Joakim Friberg Urban Olsson Vera Lazarevic
Ordförande Förvaltningsdirektör Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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Förslag till nytt bidragsfördelningssystem för 
studieförbunden i Lunds kommun
Bakgrund

I december 2015 fattade staten beslut om nya villkor och fördelningskriterier för statsbidrag 
till studieförbunden. Det nya bidragssystemet börjar gälla den 1 januari 2017. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har i samband med de nya och reviderade bidragsformerna på 
förvaltningen även haft för avsikt att se över fördelningen av bidrag till studieförbunden men 
har väntat in statens fördelningsmodell. Nu har förvaltningen i samråd med studieförbunden 
genom dialogmöten och regelbundna samverkansmöten tagit fram ett förslag till nytt 
bidragsfördelningssystem för studieförbunden i Lunds kommun. 

Folkbildningsrådets fastställda statsbidragsvillkor och fördelningskriterier innefattar 
grundvillkor, organisatoriska villkor samt verksamhetsvillkor för att erhålla statsbidrag. Det 
rymmer även avgränsningar. (Se Bilaga 1)

Det statliga fördelningssystemet är uppdelat i fem delar: organisationsbidrag 10 %, 
tillgänglighetsbidrag 8 %, verksamhetsbidrag för studiecirklar 62 %, verksamhetsbidrag för 
annan folkbildningsverksamhet 5 % och verksamhetsbidrag för kulturprogram 15 %. 

Förslag

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att statens grundläggande villkor, organisatoriska 
villkor, verksamhetsvillkor samt avgränsningar gäller som villkor även i Lunds kommun. 
Gällande fördelningsmodellen har förvaltningen i samråd med studieförbunden kommit 
överens om en lokal modell som ska ligga till grund för bidragsfördelningen till 
studieförbunden i Lunds kommun.

Studieförbunden har föreslagit att organisationsbidraget stryks helt på kommunal nivå och att 
10 % av det totala bidraget istället fördelas på övriga områden på följande vis: 

 Tillgänglighetsbidrag 9 % - Den fasta delen i statsbidragsfördelningsmodellen stryks 
och bidraget baseras istället helt på den rörliga delen. Bidragsdelen fördelas enligt 
nedan:
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 Verksamhetsbidrag för studiecirklar 67 % - Hälften av bidraget baseras på antalet 
studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där unik deltagare ges värdet 1 
och korttidsutbildade deltagare ges värdet 2. Hälften baseras på det senaste årets 
slutrapporterade verksamhet (ex 2015) och hälften baseras på ett genomsnitt av de två 
senaste årens slutrapporterade verksamheter (ex 2013-2014):

Studieförbunden har själva inte möjlighet att få fram uppgifter om antal korttidsutbildade 
nedbrutet på kommunnivå, detta är uppgifter som kommunen måste efterfråga genom en 
samkörning av listor hos SCB. 

 Verksamhetsbidrag för annan folkbildningsverksamhet 7 % - Hälften av bidraget 
baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare, där unik 
deltagare ges värdet 1. Hälften baseras på det senaste årets slutrapporterade 
verksamhet (ex 2015) och hälften baseras på ett genomsnitt av de två senaste årens 
slutrapporterade verksamheter (ex 2013-2014). 

 Verksamhetsbidrag för kulturprogram 17 % - Fördelningen sker utifrån antal 
kulturprogram. Hälften baseras på det senaste årets slutrapporterade verksamheter 
(ex 2015) och hälften baseras på ett genomsnitt av de två senaste årens 
slutrapporterade verksamheter (ex 2013-2014).
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Regler för bidragsansökan

För att erhålla bidrag från Lunds kommun skall studieförbunden skicka in 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och uppgifter om styrelsens sammansättning och 
revisorer. Detta ska vara insänt till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 maj året efter 
verksamhetsårets slut. 

Vidare skall studieförbunden tillsammans författa en rapport utifrån sitt arbete med några av 
kommunens fokusområden: 

 Attraktiv och kreativ plats
 Inflytande, delaktighet och service
 Hållbarhet 

Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets 
slut. 

Övrigt

Vid stora förändringar i verksamheten så som betydande ökningar eller minskningar i 
omfattningen ska det enskilda studieförbundet meddela övriga studieförbund samt kultur- och 
fritidsförvaltningen detta, eftersom det kan komma att påverka bidragsfördelningen. 

Efter önskemål från studieförbunden föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att bidraget delas 
ut halvårsvis istället för kvartalsvis från och med 2017. 

Förutom de samrådsmöten kultur- och fritidsförvaltningen och studieförbunden har, så skall 
även årligt återkommande enskilda dialogmöten införas. 

Källförteckning

1. Statsbidrag till studieförbund 2017 
Villkor och fördelningskriterier 

2. Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 
Svensk författningssamling 2015:218
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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
 

Christian Halberg

046-35 67 15

christian.halberg@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelningsprinciper för medel till 
studieförbund i Lunds kommun

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med de nya och 
reviderade bidragsformerna på förvaltningen även haft för avsikt att se 
över fördelningen av bidrag till studieförbunden. Nu har förvaltningen i 
samråd med studieförbunden genom dialogmöten och regelbundna 
samverkansmöten tagit fram ett förslag till nytt bidragsfördelningssystem 
för studieförbunden i Lunds kommun. Bidragsfördelningssystemet består 
av tre delar: villkor, fördelningsmodell och regler. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2016
(denna skrivelse)
Förslag till fördelningsprinciper för medel till studieförbund, daterat den 
4 oktober 2016
Statsbidrag till studieförbund 2017 Villkor och fördelningskriterier 

Barnets bästa
Eftersom studieförbundens syfte är vuxenutbildning bedöms barn och 
unga inte påverkas av beslutet.

Ärendet
I december 2015 fattade staten beslut om nya villkor och 
fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbunden. Det nya 
bidragssystemet börjar gälla den 1 januari 2017. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har i samband med de nya och reviderade 
bidragsformerna även haft för avsikt att se över fördelningen av bidrag 
till studieförbunden, men har väntat in statens fördelningsmodell. Nu har 
förvaltningen i samråd med studieförbunden genom dialogmöten och 
regelbundna samverkansmöten tagit fram ett förslag till nytt 
bidragsfördelningssystem för studieförbunden i Lunds kommun. 

Bidragsfördelningssystemet består av tre delar: villkor, 
fördelningsmodell och regler.
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Villkor:
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att statens grundläggande 
villkor, organisatoriska villkor, verksamhetsvillkor samt avgränsningar 
gäller som villkor även i Lunds kommun.

Fördelningsmodell:
Utgångspunkten för fördelningsmodellen är det statliga 
fördelningssystemet som är uppdelat i fem delar: organisationsbidrag 
10 %, tillgänglighetsbidrag 8 %, verksamhetsbidrag studiecirklar 62 %, 
verksamhetsbidrag annan folkbildningsverksamhet 5 % och 
verksamhetsbidrag kulturprogram 15 %. 

I den kommunala fördelningsmodellen föreslås att organisationsbidraget 
stryks helt och fördelas på övriga områden enligt följande: 

 Tillgänglighetsbidrag 9 %
 Verksamhetsbidrag studiecirklar 67 %
 Verksamhetsbidrag annan folkbildningsverksamhet 7 % 
 Verksamhetsbidrag kulturprogram 17 % 

Regler:
I samband med denna förändring är även en revidering av 
ansökningsförfarandet, för att erhålla bidrag, aktuellt. 

För att erhålla bidrag från Lunds kommun skall respektive 
studieförbund skicka in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
samt uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer senast 
den 1 maj året efter verksamhetsårets slut. 

Vidare skall studieförbunden tillsammans författa en rapport utifrån 
sitt arbete föregående år. Rapporten skall utgå ifrån följande av Lunds 
kommuns fokusområden: Lund, en attraktiv och kreativ plats, 
inflytande, delaktighet och service och hållbarhet. Även denna 
rapport skall inkomma senast 1 maj året efter verksamhetsårets slut.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagna villkor för bidragsfördelningssystemet 

att anta föreslagen fördelningsmodell

att godta nya regler för ansökan

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Christian Halberg
tf. kulturchef

Beslutet expedieras till:
Akten
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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

Christian Halberg

046-35 67 15

christian.halberg@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av ersättning till Kulturen, 
Mejeriet, Hemgården och Friluftsfrämjandet år 
2017

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd- och 
ersättningsnivå för år 2017 till verksamheten vid Kulturhistoriska 
föreningen, Föreningen Kulturmejeriet och Friluftsfrämjandets 
lokalavdelning i Lund för genomförande av uppdragsöverenskommelser 
samt till Lunds ungdoms- och hemgård enligt avtal.

Efter kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143, om ramar 
för nämnderna, föreslås att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
fastställa ersättning till berörda föreningar i enlighet med förvaltningens 
förslag.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 
2016(denna skrivelse)
Ansökan från Lunds ungdoms- och hemgård, dnr KU 2016/0944
Ansökan från Kulturmejeriet i Lund, dnr KU 2016/0482
Ansökan från Friluftsfrämjandets lundaavdelning, dnr KU 2016/0945 
Ansökan från Kulturhistoriska föreningen, dnr KU 2016/0484

Barnets bästa
Då de sökande organisationerna har verksamhet som delvis riktar sig till 
barn och unga, gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att 
målgruppen gynnas av att verksamhetsbidrag beviljas.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen stöd och ersättning till 
verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen för Kulturens museum, 
Föreningen Kulturmejeriet och Friluftsfrämjandets lundaavdelning i 
Lund för genomförande av uppdragsöverenskommelser samt till Lunds 
ungdoms- och hemgård enligt avtal.

Föreningarna redovisar varje år hur uppdrag har genomförts inom 
respektive verksamhet och vilket stöd som ansöks om inför 
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nästkommande år. Efter kommunfullmäktiges beslut avseende 
budgetramar 15-16 juni 2016 § 143, föreslås kultur- och fritidsnämnden 
att fastställa ersättning till berörda föreningar.

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige

Ansökan
Föreningen har den 31 mars 2016 ansökt om 9 074 tkr i 
verksamhetsbidrag för 2017 samt 7 518 tkr för drift och 
fastighetsunderhåll. 

I den sökta summan ovan ingår också extra medel om 1 000 tkr per 
år för säkerhetsåtgärder. 

Förslag till ny ersättningsnivå 2017

Ersättning till kulturhistoriska föreningen 2015 2016 2017
Bidrag till verksamhet enligt uppdrag 8844 8932 8932
Ersättning till serviceförvaltningen 4328 4328 4328
Fastighetsunderhåll under 10 år 2000 2000
Summa, tkr 15172 15260  13260

Mejeriet i Lund, ekonomisk förening

Ansökan
För 2017 års verksamhet har föreningen den 31 mars 2016 ansökt om 
4 200 tkr i verksamhetsbidrag.

Förslag till ny ersättningsnivå för 2017
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Mejeriet i Lund, ekonomisk 
förening, för år 2017 erhåller 2 798 tkr i bidrag för verksamhet och 
utrustning samt att förvaltningen avsätter medel för att tillhanda 
fastigheten Mejeriet 1 (4 106 tkr) sammanlagt 6 904 tkr.

Lunds ungdoms- och hemgård

Ansökan
Föreningen Lunds ungdoms- och hemgård har ansökt om anslag för 
verksamhetskostnader för 2017 med 2 849 tkr.

Förslag till ny ersättningsnivå
Kultur- och fritidsförvaltningens stöd till föreningens verksamhet uppgår 
år 2016 till 1 724 tkr i bidrag. Vidare tillhandahåller förvaltningen lokaler 
och mark kostnadsfritt för föreningen. Förvaltningen konstaterar att 
ramarna inte medger någon utökning av stödet till verksamheten, men att 
föreningen kan räkna med fortsatt nominellt stöd av de betydelsefulla 
insatser man lägger ned som ett alternativ till kommunens egen öppna 
fritidsverksamhet.  
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Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lund

Ansökan 2017
Föreningen betonar i sin ansökan från 2 juni 2016, att ersättningen idag 
inte täcker verksamhetens kostnader och att ersättningen behöver ökas 
för att motsvara den nivå som krävs för att upprätthålla tillräckligt god 
nivå för service och underhåll för uppdragets genomförande.

Förslag till ny ersättningsnivå
Ersättningsnivån ska i enlighet med uppdragsöverenskommelsen följa 
den beräkning som Lunds kommun för varje år fastställer för köpta 
tjänster. För år 2017 uppgår uppräkningen enligt konjunkturinstitutet till 
2,66 %. Uppräkning av ersättningen ger en ny nivå på 2 603 tkr. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

att Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige erhåller                      
13 260 tkr i verksamhetsbidrag för år 2017

                        
att Mejeriet i Lund, ekonomisk förening, erhåller 

2 798 tkr i bidrag för verksamhet och utrustning för år 2017 
samt att förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla 
fastigheten Mejeriet 1, 4 106 tkr, enligt sammanlagt 6 904 
tkr

att Föreningen Lunds ungdoms- och hemgård erhåller 
1 724 tkr för år 2017 i ersättning för verksamhet samt att 
förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla 
fastigheten S:t Mikael 6 enligt avtal

att Friluftsfrämjandets lundaavdelning erhåller 2 603 tkr för år 
2017 i ersättning för verksamhet vid Skryllegården enligt 
uppdragsöverenskommelse samt att förvaltningen avsätter 
tillräckliga medel för att tillhandahålla Skryllegårdens 
byggnader enligt uppdragsöverenskommelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Christian Halberg     Dan Kanter
tf. kulturchef             idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet 
Föreningen Lunds ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning i Lund
Akten
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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.  

 

Page 30 of 105



 

Projektplan inklusive riskanalys 

  
  

 

 7 (16) 
 

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. 
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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 38 of 105



 

Projektplan inklusive riskanalys 
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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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KV FOLKETS PARK, LUND
FOLKPARKEN
SKISSFÖRSLAG PLAN 0
2016.08.25 / TM

Serviceförvaltningen

BOX 41, 221 00 LUND, BROTORGET 1

Lundafastigheter

TEL. 046-35 50 00, www.lund.seLUND

Gustav Adolfs Torg 10A, 211 39 Malmö

FÖRRÅD

LOGE LOGE

LOGE

LOGE

12 KVM 8 KVM

60 KVM

13 KVM

8 KVM
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KV FOLKETS PARK, LUND
FOLKPARKEN
SKISSFÖRSLAG PLAN 1
2016.08.25 / TM

Serviceförvaltningen

BOX 41, 221 00 LUND, BROTORGET 1

Lundafastigheter

TEL. 046-35 50 00, www.lund.seLUND

Gustav Adolfs Torg 10A, 211 39 Malmö

ETAPP 1 - Lokal scen  

ETAPP 2 - Café och bibliotek 

Övriga ytor

GARDEROB

VILRUM

FÖRRÅD

KASSA

KONTOR
MÖTE

REPLOKAL
45 KVM

FÖRRÅD(+28.450)

ENTRÉ
TEATER

( +27.500)

(+27.800)

(+27.200)

PERSONALRUM

(+29.000)

UPPACKNING

BIBLIOTEK
PERSONAL

UTLÅNING

ENTRÉ
BIBLIOTEK

ENTRÉ
CAFÉ

RHT

UTESERVERING

PERSONAL
ENTRÉ

(+27.900)

MÖTE
REPLOKAL

60 KVM

(+27.900)

(+29.000)

(+27.800)

VILRUM

ÖS

INLASTNING

40 KVM

10 KVM

7 KVM

6 KVM

100 KVM

50 KVM

230 KVM

SCENLOKAL
430 KVM

CAFÉ
140 KVM

7 KVM

10 KVM

10 KVM

20 KVM
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047270
Areamått
909,5 m²

047270_1
Areamått
237,5 m²

047270_2
Areamått
405,3 m²

047270_3
Areamått
40,6 m²

047270_4
Areamått
21,3 m²

047270_5
Areamått
25,9 m²

047270_6
Areamått
65,9 m²

047270_7
Areamått
151,4 m²



Se anvisningar på sidan 2.

Barnchecklista för Lunds kommun 

Ärende:      Dnr: KU 2015/0434
Uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund  

1. Påverkar beslutet barn? 

X Ja  Nej

Förklara oavsett svar. 
 Projektplan för utredning av Folkparken, med beslutsunderlag för fortsatt projektering och 

uppförande av föreslagna åtgärder i Folkparken påverkar barn och unga både direkt och 
indirekt. 

Utredningens uppdrag har varit att undersöka om det är möjligt att i Folkparken skapa 
funktionella lokaler för scenverksamhet, café, bibliotek och mötesrum för fritids- och 
föreningsverksamhet. Dessa verksamheter skulle i så fall inkludera barn och unga i sitt utbud.

  
2.

Om ja, fortsätt med frågorna.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?

 Ja X Nej

Förklara oavsett svar. 
Barn och unga har inte varit med i processen hittills och har därför inte fått möjlighet att 
uttrycka sina åsikter. Det arbete som har gjorts med framtaganden av interna underlag, 
beställningsunderlag och sedan den slutgiltiga utredningen har gjorts av kommunens 
tjänstepersoner och externa utredare.

Utifrån det beslut som fattas om Folkparkens framtid är det i fortsättningen viktigt att involvera 
barn.

3. Hur har barns bästa beaktats?
Barns och ungas bästa har beaktats på så vis att de verksamheter som föreslås i Folkparken i 
många avseenden är verksamheter som vänder sig till barn. Att ge Sagohuset ändamålsenliga 
lokaler, att möjliggöra för biblioteket att ha en mindre verksamhet som ligger i linje med den nya 
bibliotekslagen och de förändringar som finns bland invånarnas levnadsvillkor samt att 
möjliggöra för den öppna ungdomsverksamheten och föreningar att ha mötesplats i huset skulle 
gagna barn och unga. Intentionerna är goda men enligt förslaget mycket kostsamma och det är 
värt att tänka efter vilka konsekvenser det har för annan verksamhet för barn och unga.

1 (2)
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4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beroende på vilket beslut som fattas påverkas barn och unga på ett eller annat sätt i detta 
ärende. Om Folkparken inte ska upprustas och inga av de föreslagna verksamheterna får plats i 
huset är det viktigt att ta fram kompensatoriska alternativ. Detta föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen ska göras i samråd med berörda barn och unga från bostadsområdet och 
som möjligen skulle använda sig av de verksamheter som var tänkta att husera i Folkparken.
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är 
ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka 
barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden 
till nämnd. 

1. Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de 
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska 
checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig 
budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn 
och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer 
omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg: 

Kartlägg
Ta in kunskap och information.
Lyssna på barn. Uppmärksamma
livsvillkoren för olika grupper av

Beskriv
Koppla förslaget till
barnkonventionen. På
vilket sätt berörs barn?

Analysera
Analysa förslaget och dess
konsekvenser. Mål och syfte?
Effekter? Måste barnets
intressen ge vika?

Pröva
Gör en  sammantagen
bedömning av allt som
rör barnets fysiska och
psykiska välbefinnande.

Besluta
Ta ställning och
dokumentera både
prövning och beslut.

Utvärdera
Vilka effekter fick
beslutet? Stämde det
med antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 
de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn 
fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns 
åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är.  De kan också fås genom 
frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära 
barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från 
undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina 
åsikter ska de få uppföljning. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn 
har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns 
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, 
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 
1997:116 kap 6. 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 
resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. 
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för 
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen. 
Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av 
representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses 
inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter 
och via dessa länkar:  Barnombudsmannen Rädda Barnen        Sveriges Kommuner och Landsting
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Stab

Tjänsteskrivelse
2016-09-29
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 41     Stora Södergatan 47 046-35 50 00 www.lund.se kultur-fritid@lund.se
221 00 Lund

Karin Larsson

046-359 95 64

karin.larsson3@lund.se

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

Sammanfattning
En utredning av Folkparken som lokalt kulturhus har genomförts av 
serviceförvaltningen efter beställning från kultur- och fritidsnämnden. 
Utredningen visar på ett omfattande renoveringsbehov som är 
kostnadsberäknat till totalt 65 mnkr. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 
(denna skrivelse)
Serviceförvaltningens utredning avseende Folkparken, inkommen den 30 
september 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april 2016, § 41
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 121

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnchecklista.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att reservera 15 mnkr i 
investeringsbudgeten för att rusta upp Folkparken som ett lokalt 
kulturhus. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2016 att 
beställa en enkel utredning av serviceförvaltningen för att genomföra 
ombyggnation och renovering av Folkparken i två etapper, där teater 
Sagohusets lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga 
verksamheter i etapp 2. Lokalgruppen gjorde därefter bedömningen att 
det var motiverat med en fördjupad utredning, varför kommunstyrelsens 
arbetsutskott beviljade medel om 500 tkr ur kommunstyrelsens 
reserverade medel för nya lokaler för att utreda Folkparkens utformning, 
möjligheter, användningsområden och ekonomi. Utredningen har 
utmynnat i en rapport med rekommendationer med tillhörande 
kostnadsberäkningar och skisser. 

Resultat från utredningen
Utredningen visar att det kan vara motiverat att skydda med 
skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser för vissa 
byggnadsdelar i Folkparken. Huvuddragen i utredningen bedöms ändock 
kunna genomföras. 
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Behov som föreligger oavsett vilken verksamhet som ska bedrivas: 
Utredningen visar att det föreligger ett stort renoverings- och 
upprustningsbehov av byggnadens exteriör för att byggnaden ska bli i 
brukbart skick. Behovet av att genomföra de rekommenderade åtgärderna 
föreligger oavsett förändringar i planlösning eller vilken verksamhet som 
ska bedrivs i byggnaden. 
Genomförande av exteriöra åtgärder har kostnadsberäknats till 27 mnkr. 

Byggnaden, undantaget den del där fritidsverksamheten har bedrivits, 
kräver i sitt ursprungsformat inte omfattande upprustning av de tekniska 
systemen.

Utemiljön kring Folkparken är i behov av en upprustning. Denna 
upprustning är beräknad till fem till sju mnkr och finns inte med i den 
totala kostnadsbedömningen. 

Behov av utredd verksamhet och planlösning
Etapp 1 innefattar lokalanpassning av lokal scen med foajé. För att 
möjliggöra föreslagen verksamhet är det nödvändigt att genomföra större 
förändringar, utbyten och renoveringar av ventilation, värme, kyla och el 
med tillhörande styrning och reglering särskilt anpassad för 
verksamheten. 
Genomförande av etapp 1 har kostnadsberäknats till 32 mnkr. 

Etapp 2 innefattar en upprustning och renovering av cafédelen samt att 
möjliggöra för mötesrum/föreningsverksamhet/fritidsverksamhet och en 
mindre eventuell biblioteksverksamhet i den del där det har bedrivits 
fritidsverksamhet. 
Genomförande av etapp 2 har kostnadsberäknats till sex mnkr.

För att rusta upp Folkparken till ett lokalt kulturhus i enlighet med 
beställd utredning är den totala kostnadsberäkningen 65 mnkr.  

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i investeringsbudget 2016-2018,
15 mnkr vilket endast täcker en mindre del av den i utredningen 
beräknade investeringskostnaden. Den höga investeringskostnaden 
kommer resultera i en hög hyra och driftskostnaderna för Folkparken 
bedöms ligga på en högre nivå än vid en nybyggnation. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har idag inte finansiering för detta. Prognoser 
avseende kommunens ekonomiska situation visar dessutom att det de 
närmaste åren kommer att bli en ekonomiskt ansträngd tid. Med 
anledning av den höga investeringskostnaden är kultur- och 
fritidsförvaltningens bedömning att det inte är realistiskt för kultur- och 
fritidsförvaltningen att vare sig genomföra en renovering eller att bedriva 
verksamhet i Folkparken.
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Kultur- och fritidsförvaltningens  förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att  inte genomföra ombyggnation och renovering av Folkparken i två 

etapper, där Teater Sagohusets lokalsituation prioriteras i etapp 1 
och övriga möjliga verksamheter bereds plats i Folkparken etapp 2 
med anledning av den höga beräknade investeringskostnaden

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte gå 
vidare med processen Kulturhusen i Lund, etapp 1, Folkparken.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Urban Olsson Vera Lazarevic
Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Se anvisningar på sidan 2.

Barnchecklista för Lunds kommun 

Ärende:      Dnr: 
Mål för kultur- och fritidsnämnden  KU 2016/0914

1. Påverkar beslutet barn? 

X Ja  Nej

Förklara oavsett svar. 
 Kultur- och fritidsnämndens mål berör synnerligen barn och unga i Lunds kommun.

Tre av målområdena har tydlig koppling till barnets bästa och syftar på trygga möten 
som bygger på aktivt värdegrundsarbete inom alla verksamheter i förvaltningen. 

Målområdet Hållbar lokalförsörjning påverkar barn och unga indirekt, då gruppen 
barn och unga gynnas av ansvarsfullt och kostnadseffektivt förvaltande av alla lokaler 
som förvaltningen ansvarar för.

  
2.

Om ja, fortsätt med frågorna.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?

X Ja X Nej

Förklara oavsett svar. 
Barn har indirekt varit med och uttryckt sina åsikter. Förvaltningens ungdomsombud har 
varit med i processen och deltagit i workshops tillsammans med tjänstepersoner, chefer 
och politiker i framtagandet av målen. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa har beaktats genom att involvera många tjänstemän som har spetskunskap 
inom sina respektive områden som fritid, bibliotek, kultur och idrott i processen.  
Bibliotekarier från barn- och ungdomsavdelningen samt strateger med fokus på barn och 
unga från idrotts- och fritidsverksamheterna har varit med vid samtliga tillfällen. 
Dessutom har förvaltningens ungdomsombud varit med. Ungdomsombuden kan inte 
representera alla barn och unga i Lunds kommun men deras genuina kunskap om barn 
och ungas levnadsvillkor och deras förmåga att normkritiskt granska förvaltningens och 

1 (2)
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nämndens arbete, har bidragit till att målen har ett genomtänkt barn-och-unga- 
perspektiv. 

Under hösten kommer förvaltningen att ta fram verksamhetsmål utifrån nämndsmålen 
och då kommer barn och unga genom olika metoder att vara delaktiga i processerna.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Förvaltningen bedömer att det inte finns några intressekonflikter i detta ärende. 
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är 
ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka 
barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden 
till nämnd. 

1. Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de 
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska 
checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig 
budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn 
och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer 
omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg: 

Kartlägg
Ta in kunskap och information.
Lyssna på barn. Uppmärksamma
livsvillkoren för olika grupper av

Beskriv
Koppla förslaget till
barnkonventionen. På
vilket sätt berörs barn?

Analysera
Analysa förslaget och dess
konsekvenser. Mål och syfte?
Effekter? Måste barnets
intressen ge vika?

Pröva
Gör en  sammantagen
bedömning av allt som
rör barnets fysiska och
psykiska välbefinnande.

Besluta
Ta ställning och
dokumentera både
prövning och beslut.

Utvärdera
Vilka effekter fick
beslutet? Stämde det
med antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 
de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn 
fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns 
åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är.  De kan också fås genom 
frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära 
barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från 
undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina 
åsikter ska de få uppföljning. 

3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn 
har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns 
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, 
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 
1997:116 kap 6. 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 
resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. 
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för 
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen. 
Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av 
representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses 
inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter 
och via dessa länkar:  Barnombudsmannen Rädda Barnen        Sveriges Kommuner och Landsting
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Stab Diarienummer

2016-10-07 KU 2016/0914

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

Mats-Ola Nilsson

046-35 52 05 

mats-ola.nilsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Mål för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2017 beslutas i två 
steg. I oktober 2016 beslutas nämndsmålen för att sedan kompletteras i 
december 2016 med indikatorer, verksamhetsmål och internbudget. Detta 
för att nämndsmålen ska vara formellt beslutade innan verksamhetsmålen 
tas fram.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 
(denna skrivelse) 

Barnets bästa
Se bilaga 1.

Ärendet
Förslaget till nämndsmål har tagits fram i en förankringsprocess till 
vilken såväl politiker som tjänstemän har bjudits in och varit delaktiga. 
Samtliga politiker i nämnden, ordinarie såväl som ersättare, tillsammans 
med förvaltningens ledningsgrupp samt två tjänstemannarepresentanter 
från varje verksamhet och ungdomsombuden bjöds in till två workshops i 
september månad. På dessa workshops ringades ett antal prioriterade 
målområden in. Utifrån dessa målområden har sedan ledningsgruppen 
formulerat fyra förslag till nämndsmål som förhåller sig till 
kommunfullmäktiges mål och fokusområden på följande sätt:

Fokusområde Fullmäktigemål Nämndsmål

Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

Lunds kommun ska 
vara en attraktiv plats 
att leva och bo på.

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

Inflytande, delaktighet 
och service

Invånarna i Lunds 
kommun ska ha goda 
möjligheter till insyn 

Delaktighet och 
inflytande: 
I Lunds kommun ska 
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och inflytande på 
kommunens 
verksamheter och 
beslut. 

alla ha möjlighet att 
påverka biblioteks-, 
fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten 
genom delaktighet och 
dialog. 

Ekonomisk hållbarhet Lunds kommun ska ha 
en stark ekonomi.

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

Social hållbarhet Lika möjligheter: 
I Lunds kommun ska 
alla ha lika 
möjligheter att ta del 
av biblioteks-, fritids-, 
idrotts- och 
kulturverksamhet. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål för 2017

Kultur- och fritidsförvaltningen

Urban Olsson
 
Vera Lazarevic

Kultur- och fritidsdirektör                    Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Stab Diarienummer

2016-10-04 KU 2016/0915

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 oo Lund

Katarina Franzén

046-35 58 47

katarina.franzen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdestider för 2017

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 
2017. Förslaget innefattar sammanträdestider för nämnd och beredning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016 
(denna skrivelse)

Barnets bästa
Beslut om fastställande av sammanträdestider för år 2017 bedöms inte 
påverka barn och unga.

Ärendet
För kultur- och fritidsnämnden föreslås följande sammanträdestider 
under år 2017:

Den 19 januari, 16 februari, 16 mars, 12 april, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 
21 september, 19 oktober, 16 november samt den 14 december.

Samtliga sammanträdestillfällen äger rum på torsdagar med start klockan 
17.30 med undantag för sammanträde den 12 april 2017, vilket äger rum 
på en onsdag med start klockan 17.30.

För kultur- och fritidsnämndens beredning föreslås följande 
sammanträdestider under år 2017:

Den 3 januari, 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 22 maj, 15 
augusti, 5 september, 3 oktober, 31 oktober samt den 28 november.

Samtliga sammanträdestillfällen äger rum på tisdagar med start klockan 
17.00 med undantag för sammanträde den 22 maj 2017, vilket äger rum 
på en måndag med start klockan 17.00.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att fastställa förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2017 

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1)
Stab Diarienummer

2016-10-11 KU 2016/0943

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 oo Lund

Katarina Franzén

046-35 58 47

katarina.franzen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Val av ledamöter till arbetsutskottet för konst

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att utse ny ordförande samt ny vice 
ordförande i arbetsutskottet för konst efter avsägelser från Tord 
Håkansson (S) och Viktor Östlund (MP).

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016 
(denna skrivelse)

Barnets bästa
Beslut om att utse nya ledamöter i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för konst bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendet
Förslag föreligger om att utse Lars Westerberg (S) till ny ordförande i 
arbetsutskottet för konst efter Tord Håkansson (S) samt att utse Elsa 
Christersson (MP) till ny vice ordförande efter Viktor Östlund (MP).

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att utse Lars Westerberg (S) till ordförande i arbetsutskottet för konst 

samt utse Elsa Christersson (MP) till vice ordförande

Joakim Friberg
Ordförande

Beslutet expedieras till:
Akten

Page 57 of 105



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1)
Stab Diarienummer

2016-10-11 KU 2016/0942

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 oo Lund

Katarina Franzén

046-35 58 47

katarina.franzen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Tidsförordnande avseende tjänst som 
kulturchef

Sammanfattning
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, antagen 
den 17 oktober 2016, § 106, och senast reviderad den 22 september 2016, 
§ 82, ska nämnden avgöra frågan om tidsbegränsning av 
chefsförordnande avseende tillsättning av administrativ chef och 
verksamhetschef. Beslut om visstids- eller tillsvidareanställning av 
ovanstående fattas av kultur- och fritidsdirektör på delegation.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016 
(denna skrivelse)

Barnets bästa
Beslut om tidsbegränsning av chefsförordnande avseende tjänst som 
kulturchef i Lunds kommun bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under oktober 2016 att tillsätta 
en ny kulturchef. Förvaltningens förslag är att denna tjänst ska utgöra ett 
förordnande under en femårsperiod.

 Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att fastställa förordnande om fem år avseende tjänst som kulturchef i 

Lunds kommun i samband med tillsättning under oktober 2016

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Akten
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Stab Diarienummer

2016-10-06 KU 2016/0816

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 oo Lund

Katarina Franzén

046-35 58 47

katarina.franzen@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) och Sven-
Ingmar Andersson (C) angående rekrytering 
av ny kulturchef

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter Gunnar Brådvik (L) samt Sven 
Ingmar Andersson (C) har den 31 augusti 2016 inkommit med skrivelse i 
vilken yrkas att tillsättandet av ny kulturchef i Lunds kommun ska tas 
upp som ett beslutsärende i nämnden.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2016 
(denna skrivelse)
Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson (C) 
angående rekrytering av ny kulturchef i Lunds kommun, inkommen den 
31 augusti 2016

Barnets bästa
Beslut om huruvida tillsättning av kulturchef i Lunds kommun ska 
beslutas av nämnden eller på delegation bedöms inte påverka barn och 
unga.

Ärendet
Enligt nu gällande delegationsordning, antagen den 17 oktober 2013, § 
106 och senast reviderad den 22 september 2016, § 82, är beslut att 
tillsvidare- eller visstidsanställa verksamhetschef eller administrativ chef 
på minst sex månader delegerat till kultur- och fritidsdirektör. Vidare 
framgår att beslut ska föregås av hörande av nämnden, som också ska 
avgöra frågan om tidsbegränsning av chefsförordnandet.

Kultur- och fritidsförvaltningen följer sedvanlig rekryteringsprocess vid 
chefstillsättning. Alltsedan processen påbörjades har kultur- och 
fritidsdirektör rapporterat vid nämndens sammanträden. Vidare har 
fackliga företrädare, enhetschefer inom kulturverksamheten samt 
nämndens presidium varit delaktiga i processen, främst genom att de har 
intervjuat slutkandidater. 

Av praktiska skäl är det svårt att genomföra en rekryteringsprocess som 
aktivt involverar samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden, bland 
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annat av samordningsskäl. Vid rekrytering av kulturchef är personlighets- 
och begåvningstester en betydande del av beslutsunderlaget. 
Testresultaten omfattas av sekretess enligt 39 kap. 5 a § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Förvaltningens bedömning är att 
uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt ovanstående lagrum inte 
ska hanteras av fler personer än vad handläggningen av ärendet kräver.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att avslå yrkande från Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar 

Andersson (C) om att tillsättande av ny kulturchef i Lunds kommun 
ska tas upp som ett beslutsärende

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten
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Antonio Rodrigue s 
Gravadersvagen 4  K, Ig h 1602 
222 28 Lund 

2016-08-29 

Medborgarforsla g till Kommunfullmaktig i Lund 

Linor pa bana n 5  och 6 pa Kallbybadet somma r 2017 . 

Under manga a r bar bana n 5 och 6 pa Kallbybadet varit reda n markera t med strackta linor, 
nar bade t oppna r for allmanhete n vid kl. 07 eller 10 pa morgon. 
Det blev inte sa unde r juli mana d 2016. 
Mitt forslag ar at t nasta somma r ska de t fortsatt a at t vara som de t bar alltid varit. 
Pa Dalby badet , anvande r personale n et t mycket enkelt och billigt redska p for att hjalpa till 
at t hacka fast krockarna. 
Personalen so m jobbar pa Kallbybadet ba r gatt en introduktion s kurs eller utbildning, de ar 
kunniga och dessoto m jobbforsakrad e i fall om nagon blir skadad . 
Vilken meto d Kallbybadet kan anvand a for att hacka fast linorna vill jag inte lagga mig i, men 
jag kan presenter a nigra forslag: t.ex. som de t bar gjorts tidigare, de t kan anvanda s samm a 
redskap som bruka s i Dalby _ jag sande r e n bild, en liten gummibat , en stege , eller om det 
behovs, jag vill igen poangter a at t personale n ba r gatt genom en utbildning och alia ar 
simkunniga, kan de vail komma in i vattne t en stund . Kallbybadet ba r haft i flera artillgang 
till varma badklader . 
Lundaborna ska int e missgynnas i relation till kommunmedlemma r som bor i Dalby. 
Blir de t en forandring, mast e de t vara till de t battr e och inte till de t samre, om det inte finns 
synnerliga skall for det. 
Det ar inte omojiigt for Lunds kommun. Det finns i kommunen medarbetar e som ha r ideer , 
fantas i och kreativitet . 

God vilja och en liten gest . Sa lit e behov s de t for en battr e trivsel. 

Jag bifogar : 

•  Et t foto av Kallbybadet tage t 1  juli 2014 lite f5re kl. 07 
•  Schema t fo r Kallbybadet somma r 2014 
•  E n bild som visar redskape t som anvand s p a Dalbybadet . 

Antonio Rodrigue s 
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Källby - sommaren 2014 vecka 23-24 OBS! Vanliga öppettider gäller fortfarande på Högevall! Uppdaterad: 140416

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Öppettider 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-19.30 (20.00) 10.00-19.30 (20.00)

Sportbassängen

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30 Simklubben Poseidon Simklubben Poseidon Simklubben Poseidon Simklubben Poseidon Simklubben Poseidon

17.30-18.00 tävlingsgrupp tävlingsgrupp tävlingsgrupp tävlingsgrupp tävlingsgrupp

18.00-18.30 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

SKP - tävling 17.00-19.00
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Källby - sommaren 2014 vecka 25-27 Uppdaterad: 140417

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Öppettider 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-19.30 (20.00) 10.00-19.30 (20.00)

Sportbassängen

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

07.00-07.30 Morgonsim Morgonsim

07.30-08.00

08.00-08.30 Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

Triathlon Syd 19.30-22.00 Ingen träning på midsommarafton

Morgonsim 07.00-08.00 (08.30) men vecka 26-27!

H - simskola Tre perioder: V 25-27, 28-30, 31-33

SKP - tävling 08.00-10.00

SKP - master 19.30-21.00

SKP - fritid

SKP - simsk 14.00-19.00

SKP - simh.
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Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00 Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet

09.00-09.30 Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet

09.30-10.00 Ej vecka 25

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00 Lugi Simsport Lugi Simsport
20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

LUGI Simsport

18.00-19.30 Landträning

19.30-21.00 Vattenträning hopp
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Källby - sommaren 2014 vecka 28-30 Uppdaterad: 140417

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Öppettider 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-19.30 (20.00) 10.00-19.30 (20.00)

Sportbassängen

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

07.00-07.30 Morgonsim Morgonsim

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

Triathlon Syd 19.30-22.00

Morgonsim 07.00-08.00 (08.30)

H - simskola Tre perioder: V 25-27, 28-30, 31-33

SKP - tävling 08.00-10.00

SKP - master 19.30-21.00

SKP - fritid

SKP - simsk 14.00-19.00

SKP - simh.
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Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00 Lugi Simsport Lugi Simsport
20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

LUGI Simsport

18.00-19.30 Landträning

19.30-21.00 Vattenträning hopp
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Källby - sommaren 2014 vecka 31-33 Uppdaterad: 140417

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Öppettider 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 07.00-08.30 10.00-19.30 (20.00) 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-19.30 (20.00) 10.00-19.30 (20.00)

Sportbassängen

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

07.00-07.30 Morgonsim Morgonsim

07.30-08.00

08.00-08.30 Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon Morgonsim - SK Poseidon

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

Triathlon Syd 19.30-22.00

Morgonsim 07.00-08.00 (08.30)

H - simskola Tre perioder: V 25-27, 28-30, 31-33

SKP - tävling 08.00-10.00

SKP - master 19.30-21.00

SKP - fritid

SKP - simsk 14.00-19.00

SKP - simh.
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Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass Hopp U-bass

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00 Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet

09.00-09.30 endast vecka 33 Fritidsverksamhet endast vecka 33 Fritidsverksamhet endast vecka 33

09.30-10.00 endast vecka 33 endast vecka 33

10.00-10.30 Simhoppsk Simhoppsk Simhoppsk Simhoppsk Simhoppsk

10.30-11.00 vecka 33 vecka 33 vecka 33 vecka 33 vecka 33

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00 Lugi Simsport Lugi Simsport
20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

LUGI Simsport

18.00-19.30 Landträning

19.30-21.00 Vattenträning hopp
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Remittering av medborgarförslaget om att sommartid markera banor med sträckta
linor på Källbybadet
till kultur- och fritidsnämnden.

Yttrande till kommunkontoret önskas senast den 11 november 2016. 

Dnr 2016/0791

Med vänlig hälsning

Annika Wallin
Kommunkontoret
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2016-09-20 KU 2016/0805

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

Thomas Lindhard

thomas.lindhard@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att 
sommartid markera banor på Källbybadet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag från Antonio 
Rodrigues, daterat den 29 augusti 2016, om att sommartid markera banor 
på Källbybadet. Förslagsställaren menar att Källbybadets banor 5 och 6 
skall markeras med sträckta linor. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 11 november 2016. Förvaltningen bedömer att 
förslaget ska avslås, då individanpassning av badet i den här 
utsträckningen inte är möjlig och då verksamheten behöver vara flexibel 
för att kunna möta kraven på att vara både mångfacetterad och säker. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 september 2016 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 6 september 2016
Medborgarförslag om att sommartid markera banor på Källbybadet

Barnets bästa
Barn kan bli berörda av ett beslut om att markera banor på Källbybadet. 
Den cementering av verksamheten som det skulle innebära att alltid 
markera upp banorna på det vis som föreslås i medborgarförslaget, 
minskar möjligheterna för omställning till olika aktiviteter och därmed 
till aktiviteter särskilt anpassade för barn. Det ligger i barns intresse att 
behålla flexibiliteten inom Källbybadets verksamhet och att låta denna 
styras av verksamhetsledarna. Att cementera verksamheten och låta den 
styras av enskilda individers önskemål bedöms missgynna barn och unga. 

Ärendet
Verksamheten på Källbybadet består av flera olika delar. Badet är öppet 
för motionssimning för allmänheten, för föreningsverksamhet och för 
allmänhet som vill leka, bada och sola sommartid. Under en välbesökt 
dag kan badet ha runt 2 000 besökare. En sådan verksamhet ställer stora 
krav på säkerhet. För att kunna upprätthålla säkerheten behöver 
verksamheten vara flexibel och kunna anpassas till det antal besökare 
som befinner sig på badet, besökarnas aktiviteter och den personalstyrka 
som badet har att tillgå. En varm dag med många barnfamiljer på plats 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-09-20 KU 2016/0805

behöver verksamheten kunna ge plats i bassängen åt så många som 
möjligt, och därmed kan det finnas behov av att tillfälligt minska antalet 
markerade banor för motionssimning av olika slag. Att alltid dela av 
bassängens banor 5 och 6 med sträckta linor kan innebära en 
säkerhetsrisk i de fall då merparten av besökarna på badet vill plaska och 
leka. Med statiskt uppmarkerade banor för motionssimning måste de som 
besöker Källbybadet för plask och lek trängas ihop på en mindre yta, 
vilket innebär risk för både misstrivsel i bassängen och för krockar 
mellan badande. En statisk mindre bassängyta innebär också att 
bassängen inte kan ställas om vid särskilda tillfällen för att passa olika 
typer av aktiviteter. Vattenpolo är exempelvis en sport som kräver en hel 
bassäng utan några som helst uppmarkerade banor. Simföreningar kan ha 
ett behov av flera linor, vilka de lägger i och tar upp själva. Ett bifallande 
av medborgarförslaget skulle kraftigt inskränka på många föreningars 
möjlighet att använda badet. 

Som enskild besökare kan det vara svårt att få överblick över badets 
många målgrupper och användningsområden. 

Verksamheten måste bedrivas på ett sätt som ger störst nytta av badet för 
flest antal och på säkrast sätt – en bedömning som den utbildade 
personalen på Källbybadet är bäst lämpad att göra. Kultur- och 
fritidsförvaltningen anser därför att Källbybadets bansträckningar även 
fortsättningsvis ska beslutas om, och styras av, verksamheten. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i kultur- 
och fritidsförvaltningens yttrande

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

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Hej!
Motion från Lars V Andersson (C) "Ökad satsning på kultur- och fritidsverksamhet",
remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande, med svar senast den 7 november
2016.
Dnr KS 2016/0832

Vänliga hälsningar
Eva Jönsson, kommunkontoret
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Stab Diarienummer

2016-09-29 KU 2016/0873

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 oo Lund

Vera Lazarevic

046-359 43 20

vera.lazarevic@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Lars V Andersson 
(C) gällande delning av kultur- och 
fritidsnämnden

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion gällande delning av kultur- och fritidsnämnden. Motionären 
menar att en gemensam kultur- och fritidsnämnd har skapat en onödig 
konkurrenssituation mellan kommunal fritidsverksamhet och idrotten å 
ena sidan och kulturverksamhet och folkbildning å den andra sidan, 
samtidigt som det har försvårat för politikerna att fullgöra sina uppdrag.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande. Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 7 november 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 13 september 2016
Motion från Lars V Andersson (C) gällande ökad satsning på kultur- och 
fritidsverksamhet

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget kan få en betydande 
inverkan på barn och unga, då det är risk för att det inte kommer att 
finnas en helhetssyn kring barnens intresse i de olika 
verksamhetsfrågorna som idag finns samlade under en och samma 
nämnd.  

Ärendet
I den motion som Lars V Andersson (C) har lämnat in till 
kommunstyrelsen anges att det är viktigt att idrotts- och 
fritidsverksamheten bygger på behov och intressen som finns lokalt och 
att verksamheten ska utformas i dialog med de ideella föreningarna. 
Vidare framgår att det ska finnas ett variationsrikt och aktivt kulturutbud 
med kulturella mötesplatser och det gärna i samarbete med de lokala 
kulturföreningarna och studieförbunden. Då det idag finns en kultur- och 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-09-29 KU 2016/0873

fritidsnämnd som ansvarar för samtliga områden, anser motionären att 
detta har skapat en onödig konkurrenssituation mellan de olika 
verksamhetsområdena fritid, idrott, bibliotek och kultur, samt försvårat 
politikernas arbete.

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande i ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en samlad nämnd ger bättre 
förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna fritid, idrott, 
bibliotek och kultur, än vad som skulle kunna uppnås om nämnden 
delades. Idag förekommer inte bara ett omfattande samarbete mellan 
verksamheterna, utan även mellan föreningar och andra institutioner, 
vilket kultur- och fritidsförvaltningen inte tror kan uppnås lika 
resurseffektivt om nämnden skulle delas.

De framtida mötesplatserna behöver så långt som möjligt innehålla alla 
verksamhetsdelarna för att kunna möta kommande behov från både 
befintliga och nya lundabor. Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte ett 
hinder i att kombinera den kultur som finns historiskt knuten till staden 
och dess omgivningar och ett aktivt engagemang och medskapande 
aktiviteter tillsammans med idrotts- och fritidsverksamheten. Tvärtom 
finns här många synergieffekter att uppnå som kan leda till att den fria 
tiden för alla kategorier av medborgare ska bli meningsfull.

I dagens ekonomiska läge, kan kultur- och fritidsförvaltningen inte heller 
se hur en fördyring, av bland annat nämndsadministrationen, skulle 
gynna medborgare, arbetsgivaren Lunds kommun eller verksamheterna. 

En snabb undersökning visar att det idag finns minst tolv kommuner i 
omnejden som har en samlad kultur- och fritidsnämnd (Simrishamn, 
Höganäs, Perstorp, Hörby, Kristianstad, Höör, Klippan, Eslöv, 
Örkelljunga, Staffanstorp, Skurup och Tomelilla). Två kommuner har en 
gemensam kultur- och fritidsförvaltning med var sin kulturnämnd och 
fritidsnämnd (Trelleborg och Landskrona). Tre kommuner har en separat 
kulturförvaltning och en separat fritidsförvaltning (Malmö, Helsingborg 
och Hässleholm). Trenden just nu pekar på att fler och fler kommuner 
överväger att ha en samlad kultur- och fritidsnämnd.

Mot bakgrund av ovanstående anser kultur- och fritidsförvaltningen inte 
att det finns anledning till att dela kultur- och fritidsnämnden. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-09-29 KU 2016/0873

Kultur- och fritidsförvaltingens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motion från Lars V Andersson (C) gällande delning av kultur- och 
fritidsnämnden.

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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  Lund 2016-09-07 

 

   Till 

Kommunstyrelsen i Lunds kommun 

     

Förslag till ny Idrotts- & Kulturnämnd i Lunds kommun 

Det är dags för Lunds kommuns politiker att besluta om en ny organisation 

för kommunens idrotts- och kulturverksamhet. Under många år har den samlade idrottsrörelsen haft 

väldigt tydliga krav på att det är nödvändigt med en egen politisk ledning för att få bättre fokus på 

idrottens framtida utveckling i Lund. 

Under alltför många år har det politiska intresset för idrotten i nuvarande Kultur- och 

Fritidsnämnden, enligt vår mening, varit alltför låg. Vi efterlyser visioner och kraft när det gäller att ta 

tillvara föreningsidrottens intressen.  

I de mätningar som varje år genomförs för att mäta kommunernas ”nivå” inom olika 

verksamhetsområden ser vi att Lunds kommun oftast hamnar väldigt högt i ”ranking” när det gäller 

bland annat skolor och kultur, vilket naturligtvis är mycket positivt, medan det är tvärtom när det 

gäller idrotten. 

Lund behöver nya krafter när det gäller att se idrotten som en viktig pusselbit i den framtida 

utvecklingen av kommunens attraktionskraft.  

När kommunen för ett antal år sedan förlorade kampen att bli Europas Kulturhuvudstad, till Umeå, så 

var anledningen att Umeå, till skillnad från Lund, valde att lägga sin fokus på det samlade kultur- och 

idrottslivet medan Lunds kommuns politiker glömde bort idrotten. 

Lunds satsningar har visserligen inneburit ett ordentligt lyft som en framgångsrik kulturstad, till stor 

del beroende på en djärv och kreativ chef för verksamheten.  

Med den nya organisation som PIL föreslår, med idrottsrörelsen bakom sig, innebär att idrotten 

skulle få den plats i kommunens framtida expansion, som den verkligen förtjänar och det skulle i 

mycket hög grad bidra till att ytterligare synliggöra Lunds som en än attraktivare kommun att bosätta 

sig i. 

Intressant är dessutom, att kulturföreträdare i kommunen nu också påtalat vikten av att se en 

uppdelning av nuvarande nämnd i två separata nämnder men under en sammanhållen förvaltning.  
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PIL:s förslag, enligt nedan, innebär

men att de kan hållas samman under en förvaltning under ledning av en Sportdirektör

Kulturdirektör som leder sina verksamhet

en gemensam kanslifunktion under ledning av en K

Förslaget innebär också en kraftfull besparing då hela ”överhänget” med en gemensam chef 

tillhörande administration för såväl idrott

besparing på åtminstone tre miljoner som i stället kan föras ut i verksamheterna. 

PIL, med den samlade idrotten bakom sig, sannolikt också kulturens

genomförd, snarast möjligt, dock senast i samband med valet 2018.

 

Organisationsförslag

 

 

 

Styrelsen för PIL 

Bertil Månsson Alessia Bommarco

Magnus Feldt Christer Ljungqvist

Björn-Anders Larsson Johan Östlund

 

innebär i korthet att nuvarande nämnd uppdelas i två politiska nämnder 

men att de kan hållas samman under en förvaltning under ledning av en Sportdirektör

Kulturdirektör som leder sina verksamheter. Till nämndernas och verksamheternas f

lifunktion under ledning av en Kanslichef. 

Förslaget innebär också en kraftfull besparing då hela ”överhänget” med en gemensam chef 

för såväl idrott - som kultur helt försvinner. Det innebär, e

tre miljoner som i stället kan föras ut i verksamheterna. 

PIL, med den samlade idrotten bakom sig, sannolikt också kulturens, vill se denna förändring 

genomförd, snarast möjligt, dock senast i samband med valet 2018. 

Organisationsförslag 

Alessia Bommarco Marianne Lager 

Christer Ljungqvist Erwin Apitzsch 

Johan Östlund 

i korthet att nuvarande nämnd uppdelas i två politiska nämnder 

men att de kan hållas samman under en förvaltning under ledning av en Sportdirektör och en 

heternas förfogande finns 

Förslaget innebär också en kraftfull besparing då hela ”överhänget” med en gemensam chef och 

som kultur helt försvinner. Det innebär, enligt PIL, en 

tre miljoner som i stället kan föras ut i verksamheterna.  

vill se denna förändring 
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Hej!

Förslag till ny Idrotts- och kulturnämnd i Lunds kommun, remitteras till kultur- oc
h fritidsnämnden för yttrande, med svar senast den 7 november 2016.
Dnr KS 2016/0825

Vänliga hälsningar
Eva Jönsson, kommunkontoret
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Stab Diarienummer

2016-09-30 KU 2016/0874

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 oo Lund

Vera Lazarevic

046-359 43 20

vera.lazarevic@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över skrivelse gällande förslag till ny 
idrotts- och kulturnämnd i Lunds kommun

Sammanfattning
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) har inkommit 
med ett förslag till kommunstyrelsen om att inrätta en ny idrotts- och 
kulturnämnd i Lunds kommun. PIL:s förslag innebär att nuvarande 
kultur- och fritidsnämnd delas upp i två nämnder och innefattar även ett 
förslag till omorganisering av förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande. Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 7 november 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2016 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 13 september 2016
 Förslag från PIL till ny idrotts- och kulturnämnd i Lunds kommun

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget kan få en betydande 
inverkan på barn och unga, då det är risk för att det inte kommer att 
finnas en helhetssyn kring barnens intresse i de olika 
verksamhetsfrågorna som idag finns samlade under en och samma 
nämnd.  

Ärendet
I det förslag som PIL har lämnat till kommunstyrelsen menar 
organisationen att det är nödvändigt med en egen politisk ledning för att 
få bättre fokus på idrottens framtida utveckling och att tillvarata 
föreningsidrottens intressen. Vidare anser PIL att ett synliggörande av 
idrotten skulle bidraga till att öka kommunens attraktionskraft. PIL 
föreslår också en omorganisering av kultur- och fritidsförvaltningen, 
enligt vilken gemensam chef samt tillhörande administration för idrott 
och kultur helt tas bort. Förvaltningen ska enligt PIL:s förslag ledas av en 
sportdirektör och en kulturdirektör. Till nämndernas förfogande ska 

Page 83 of 105



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-09-30 KU 2016/0874

finnas en gemensam kanslifunktion under ledning av en kanslichef, vilket 
i sin tur skulle leda till en besparing på tre miljoner kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande i ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en samlad nämnd med 
verksamheterna fritid, idrott, bibliotek och kultur tillsammans ger bättre 
förutsättningar i den framtida utvecklingen av kommunens 
attraktionskraft, än vad som skulle kunna uppnås om nämnden delades.  
Idag förekommer inte bara ett omfattande samarbete mellan 
verksamheterna, utan även mellan föreningar och andra institutioner, 
vilket kultur- och fritidsförvaltningen inte bedömer kan uppnås lika 
resurseffektivt om nämnden skulle delas.

Inom en samlad nämnd kan såväl föreningsidrottens som 
kulturföreningarnas visioner bättre tillvaratas genom samverkan och 
genom att hänsyn tas till alla föreningar oavsett storlek. Kultur- och 
fritidsförvaltningens och nämndens mål är tillgänglighet, delaktighet och 
synlighet, vilket inbegriper såväl små som stora föreningar inom olika 
verksamheter samt medborgare av alla kategorier oavsett 
verksamhetsintresse. 

Den framtida expansionen behöver så långt som möjligt innehålla alla 
verksamhetsdelarna för att kunna möta kommande behov från både 
befintliga och nya lundabor. Kultur- och fritidsförvaltningen strävar inte 
efter att hamna högt i ”ranking”, som PIL vill i sitt förslag, utan strävar 
efter att göra ett arbete vars goda resultat även kan gynna andra delar 
inom kommunen, såsom det arbete som social-, skol- samt vård- och 
omsorgsnämnderna i en förlängning också kan ha nytta av. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte ett hinder i att kombinera 
verksamheterna idrott, fritid, bibliotek och kultur tillsammans med små 
och stora föreningars intressen för att skapa engagemang och aktiviteter 
som ska öka kommunens attraktionskraft för bosättning. Tvärtom finns 
här många synergieffekter att uppnå som kan leda till att den fria tiden 
för alla kategorier av medborgare ska bli meningsfull utan att göra 
ensidiga satsningar.

I dagens ekonomiska läge kan kultur- och fritidsförvaltningen inte heller 
se hur en fördyring, av bland annat nämndsadministrationen, skulle 
gynna medborgare, arbetsgivaren Lunds kommun eller verksamheterna. 
Att göra en omorganisation där tjänster tas bort och som leder till 
uppsägningar innebär inte att administrationen minskar. Lunds kommun 
har en ökad sjukfrånvaro och förvaltningen kan se att denna skulle 
komma att öka på grund av ökad arbetsbelastning och bristande 
kompetens i de frågor som verksamheterna inte kan hantera om förslaget 
skulle genomföras.

Som kuriosa kan nämnas att efter en snabb undersökning visar det sig att 
det idag finns minst tolv kommuner i omnejden, som har en samlad 
kultur- och fritidsnämnd (Simrishamn, Höganäs, Perstorp, Hörby, 
Kristianstad, Höör, Klippan, Eslöv, Örkelljunga, Staffanstorp, Skurup 
och Tomelilla). Två kommuner har en gemensam kultur- och 
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fritidsförvaltning med var sin kulturnämnd och fritidsnämnd (Trelleborg 
och Landskrona). Tre kommuner har en separat kulturförvaltning och en 
separat fritidsförvaltning (Malmö, Helsingborg och Hässleholm). 
Trenden just nu pekar på att fler och fler kommuner överväger att ha en 
samlad kultur- och fritidsnämnd på grund av samordnings- och 
ekonomiska effekter. 

Mot bakgrund av ovanstående anser kultur- och fritidsförvaltningen inte 
att det finns anledning till att dela kultur- och fritidsnämnden eller att 
omorganisera kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget från 

Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) gällande 
ny idrotts- och kulturnämnd i Lunds kommun

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Vera Lazarevic
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 52 55 socialforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 05  LUND

Boel Hansson

046-35 50 00

boel.hansson@lund.se

Samtliga nämnder/förvaltningar

Remiss om Plan mot våld i nära relationer 
2017-2022 

Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 är 
kommunövergripande och antogs i Kommunfullmäktige 25 augusti 2011. 

Planen har varit en viktig utgångspunkt för arbetet mot våld i nära 
relationer inom förvaltningarna. Det vidare begreppet våld i nära 
relationer domineras av mäns våld mot kvinnor men innefattar allt våld 
mot närstående såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Alla nämnder har ansvar, enligt den antagna Handlingsplanen för att 
motverka våld mot kvinnor, för att uppmärksamma frågan om våld i nära 
relationer och utifrån sina verksamhetsområden ha riktlinjer för det 
praktiska arbetet. 
Under de sex år som handlingsplanen funnits har arbetet utvecklats 
positivt i kommunen. En kartläggning av våld i nära relationer i Lund har 
genomförts och frågan har uppmärksammats och fått utrymme i flera nya 
sammanhang och arenor. Resurserna har förbättrats och vi kan numera 
erbjuda ett fungerande stöd både akut och på längre sikt för personer som 
drabbas av våld. Fortsatt utveckling av arbetet är angeläget. Stödet 
behöver utvecklas så att det blir flexibelt och individanpassat samt når 
alla som behöver det. Våldet minskar inte i samhället. Samverkan och 
förbyggande insatser på alla nivåer behöver förstärkas. Dessutom 
behöver vi nå fler personer i relations- och separationskriser som riskerar 
att använda våld. I förslaget till ny handlingsplan ingår även en plan för 
kompetensutveckling för anställda i Lunds kommun.

Revidering av nuvarande Handlingsplan för att motverka våld mot 
kvinnor 2011-2016 har gjorts av en referensgrupp med representation 
från de flesta kommunala förvaltningar.

Bakgrund till förfrågan om remissyttrande 
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att remittera Plan mot våld 
i nära relationer 2017-2022 till berörda nämnder/förvaltingar.
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Plan mot våld i nära relationer 2017-2022
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor föreslås byta rubrik till 
Plan mot våld i nära relationer. Både kvinnor, barn och män riskerar att 
utsättas för våld i nära relation även om majoriteten av våldsutsatta är 
kvinnor. I förslaget läggs större fokus än tidigare på att nå våldsutövare 
och arbeta förebyggande. Våld i nära relation är även det begrepp som 
används i regionala och nationella sammanhang. 

Från tolv till fem insatsområden
De föreslagna insatsområdena är:

1. Våldsprevention-förebyggande arbete
2. Skydd och stöd
3. Insatser riktade till våldsutövare
4. Kunskap och kompetens
5. Samverkan

Det tidigare insatsområdet Kartläggning utgår då det numera ingår i det 
ordinarie arbetet. Ansvariga är samordnaren mot våld i nära relationer 
och samordaren mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det förebyggande arbetet lyfts fram och kopplas till jämställdhetsarbetet. 
Förhoppningen är att vi genom att arbeta med värderingar och normer 
kan synliggöra och upptäcka risk för våldsutövning i ett tidigt skede.
Skydd och stöd finns kvar som insatsområde då det behöver utvecklas 
och nå alla som behöver hjälpen även i särskilt sårbara grupper. Skydd 
och stöd omfattar alla tidigare namngivna grupper, HBTQ personer, äldre 
kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, 
invandrarbakgrund samt barn och ungdomar. Stödet ska vara flexibelt 
och utgå från varje individs behov.

Insatser riktade till våldsutövare finns kvar sedan tidigare men har nu 
både ett förebyggande syfte och en behandlande del.

Insatsområde kunskap och kompetens ersätter det tidigare området kallat 
utbildning och information. Avtalet med det regionala 
Kompetenscentrum i Malmö innebär att vi kan erbjuda 
kompetensutveckling i betydligt större omfattning än tidigare.

Det tidigare området uppföljning och utvärdering utgår. Inte för att det 
inte behövs, utan för att det självklart ingår i alla insatsområdena.
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Samverkan som insatsområde tillkommer då arbetet mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld är en angelägenhet för hela 
kommunen. För att arbetet ska vara effektivt måste samverkan både 
internt och externt med andra myndigheter och civilsamhället utvecklas. 
Varje förvaltning i Lunds kommun förväntas utforma riktlinjer/rutiner 
angående våld i nära relationer och hedersrelaterat.

Remisstid och svar 
Remissvar önskas senast den 31 oktober 2016 till W3D3.  

Annika Pettersson
socialdirektör
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Sammanträdesdatum

2016-08-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 107 Revidering av Handlingsplan för att 
motverka våld mot kvinnor 2011-2016

Dnr SO 2016/0135

Sammanfattning
Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 är 
kommunövergripande och antogs i Kommunfullmäktige 25 augusti 
2011. 

Planen har varit en viktig utgångspunkt för arbetet mot våld i nära 
relationer inom förvaltningarna. Det vidare begreppet våld i nära 
relationer domineras av mäns våld mot kvinnor men innefattar allt våld 
mot närstående såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Alla nämnder har ansvar för att uppmärksamma frågan om våld i nära 
relationer och utifrån sina verksamhetsområden ha riktlinjer för det 
praktiska arbetet.

Under de sex år som handlingsplanen funnits har arbetet utvecklats 
positivt i kommunen. En kartläggning av våld i nära relationer i Lund har 
genomförts och frågan har uppmärksammats och fått utrymme i flera nya 
sammanhang och arenor. Resurserna har förbättrats och vi kan numera 
erbjuda ett fungerande stöd både akut och på längre sikt för personer som 
drabbas av våld. Fortsatt utveckling av arbetet är angeläget. Stödet 
behöver utvecklas så att det blir flexibelt och individanpassat samt når 
alla som behöver det. Våldet minskar inte i samhället. Samverkan och 
förbyggande insatser på alla nivåer behöver förstärkas. Dessutom 
behöver vi nå fler personer i relations- och separationskriser som riskerar 
att använda våld. I förslaget till ny handlingsplan ingår även en plan för 
kompetensutveckling för anställda i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016.
Plan mot våld i nära relation 2017-2022

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     godkänna remissversionen av Plan mot våld i nära relationer 2017-

2022 samt
 
att     remittera remissversionen Plan mot våld i nära relationer 2017-

2022 till kommunens nämnder för synpunkter.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kvinnofridssamordnare Kerstin Holmberg
Alla nämnder
Akten

Page 90 of 105



Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-08-17 klockan 16.30–19.20

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare K Arne Blom (S), ersätter Eva S Olsson (S)
Martin Stensson (V), ersätter Yumna Ramadan (FI)

Ersättare Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Boel Hansson, nämndsekreterare
Johan Larsson Boström, enhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Kerstin Holmberg, kvinnofridssamordnare

Justerare Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer § 102-118

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 22 augusti 2016 kl 16:30
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-08-17 SO 2016/0114

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Sven-Bertil Persson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-17

Paragrafer § 102-118

Datum då anslaget sätts upp 2016-08-23 Datum då anslaget tas ned 2016-09-13

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Plan mot våld i nära relation 2017–2022.
Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, 
där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, 
funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös 
tillhörighet,. Vi ska ha ett samhälle som fungerar utan våld 
och förtryck.
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Om att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat  
våld och förtryck
Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar 
våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor 
och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hot, våld, kränkningar och förtryck före-
kommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Våldet påverkar individens hela livssituation och 
nätverk både akut och på lång sikt. Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och ett samhälls-
problem som kräver samverkan mellan olika myndigheter. Det kräver också samarbete och insatser 
från flera olika kommunala förvaltningar och verksamheter.

– : –

– : –

– : –

– : –

– : –

– : –

Definition våld mot kvinnor( FN :s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993)
Varje könsrelaterad handling som resulterar i, eller sannorlikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller 
psykisk skada eller sådant lidande för kvinnan, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller god-
tyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.

Definition av våld (ATV Per Isdal 2001)
Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer 
eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Definition av hedersrelaterat våld och förtryck (regeringens skrivelse 2007/08:39)
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar 
om dessa. Synen på kyskhet och oskuld står i fokus och familjens rykte och anseende är centralt. 
Både flickor och pojkar, kvinnor och män påverkas, men kontrollen och förtrycket riktas främst mot 
flickor och kvinnor. HBTQ – personers utsatthet är särskilt påtaglig.
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Plan mot våld i nära relationer 2017-2022
Planen är kommunövergripande och ersätter Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-
2016. Våld i nära relationer är en angelägenhet för alla nämnder.  En referensgrupp med representation 
från olika förvaltningar har kartlagt behovet av fortsatt utveckling inom området våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld.  I samverkan mellan nämnderna har den nya planen tagits fram. För ett fram-
gångsrikt arbete på operativ nivå krävs interna riktlinjer/rutiner inom de olika förvaltningarnas verk-
samheter. 

Utvecklingsmål 
• Utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. 
• Utveckling av skydd och stöd till våldsutsatta personer.
• Utveckling av insatser riktat till våldsutövare.
• Kunskapsutveckling om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
• Utveckling av samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Planens fem insatsområden
Planen mot våld i nära relationer 2017-2022 fokuserar på fem insatsområden. Prioriterade områden 
är valda utifrån nationella riktlinjer men även utifrån förvaltningarnas uppföljning av den nuvarande 
handlingsplanen, behov i egna verksamheter och resultaten från kartläggningen Våld i nära relationer 
i Lund 2013-2014.

1. Våldsprevention – förebyggande arbete
Lunds kommun ska utveckla arbetet med våldsprevention. Ett våldsförebyggande arbete innebär även 
ett aktivt arbete för jämställdhet. Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen samt det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra.

Genom att:
• Kontinuerligt arbeta med normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet  

och övriga maktstrukturer, intersektionalitet.
• Uppmärksamma och synliggöra våld i nära relationer så tidigt som möjligt. I synnerhet ska  

särskilt sårbara grupper uppmärksammas.
• Utveckla metoder för att upptäcka och hjälpa personer som lever med begränsat livsutrymme  

i en hedersrelaterad kontext.
• Utveckla motivationsarbetet och erbjuda behandling till våldsutövare för att förhindra att våld  

upprepas.
• Chefer i kommunen ska som arbetsgivare ha kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och möjlighet att hänvisa till hjälpinsatser när någon anställd är utsatt för våld eller använder 
våld mot närstående.

• Arbeta för att den fysiska miljön i det offentliga rummet blir trygg för alla och kontinuerligt  
genomföra trygghetsmätningar.

– : –

– : –

Definition sårbara grupper
Med sårbara grupper menar vi personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik,  
äldre personer, HBTQ personer och personer med bristande kunskap i svenska språket och om det  
svenska samhället.
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2. Skydd och stöd
Lunds kommun ska erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta personer och barn som upplever våld. 
Stödet ska utgå från den enskilda individens behov och barnets bästa.

Genom att:
• Efter omedelbar skyddsbedömning kunna erbjuda skyddat boende anpassat efter individens behov.
• Tillgodose barns och ungas rätt till skolundervisning vid längre vistelse i skyddat boende.
• Kommunens förvaltningar och bolag samverkar och underlättar för våldsutsatta att få permanenta 

boendelösningar.
• Varje våldsutsatt vuxen eller barn erbjuds både akuta krissamtal och långsiktigt samtalsstöd.
• Förbättra skydd och stöd till särskilt sårbara grupper.
• Förbättra skydd och stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt  

uppmärksamma personer som riskerar barn och tvångsäktenskap eller könsstympning.

– : –

– : –

Barnets bästa (Barnets bästa. Strategi för att stärka barnets rättigheter i 
Lunds kommun 2012)
Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet och skydd samtidigt som barn ska 
respekteras och ha möjlighet att själva kunna påverka sina liv. Barnets fysiska och psykiska integritet 
ska respekteras i alla sammanhang. Alla verksamheter har ett ansvar att uppmärksamma och förhindra 
våld mot barn. 

3. Insatser riktade till våldsutövare
Lunds kommun ska bedriva ett offensivt arbete genom att rikta fokus mot den som utövar våld. 
Förebyggande insatser som syftar till att stoppa våldet eller förhindra upprepat våld ska prioriteras.

Genom att:
• Uppmärksamma personer i kris eller konfliktfyllda relationer som har eller riskerar att utveckla  

ett våldsamt beteende.
• I samverkan med polis och övriga rättsväsendet utveckla motivationsarbetet med dömda eller  

misstänkta våldsutövare  så att fler väljer behandling mot våldsamt beteende.
• Göra behandlingsinsatserna lätt tillgängliga.
• Utveckla behandlingsmetoderna genom intern utvärdering och i samverkan med universitet/ 

högskola.
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4. Kunskap och kompetens
Alla anställda i Lunds kommun ska ha en grundläggande kännedom om våld i nära relationer och he-
dersrelaterat våld.  Information om kommunens ansvar och insatser inom området ska finnas på hemsi-
dan och som trycksak. Informationen ska finnas på flera språk, lättläst, med talsyntes och bildstöd.

Genom att:
• Alla anställda har kännedom om handlingsplanen.
• Lunds kommun har avtal med det regionala Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.  

De erbjuder basutbildningar och fortbildningar till anställda i Lunds kommun. Samordnaren  
mot våld i nära relationer och samordnaren mot hedersrelaterat  våld, bistår med interna  
utbildningsinsatser och konsultation. 

• Årligen uppdatera  statistikuppgifter i kartläggningen, Våld i nära relationer i Lunds kommun,  
i syfte att möta omfattningen av problemet med rätt resurser. 

• Kontinuerligt utvärdera de verksamheter som arbetar med skydd och stöd till våldsutsatta  
personer och behandling av våldsutövare.  

5. Samverkan
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett mångfacetterat problem som berör många olika 
myndigheter och verksamheter. Lunds kommun ska ha en fungerande intern och extern samverkan.

Genom att:
• Utgå från den enskilda individens behov och samarbeta när flera aktörer är inblandade.
• Utveckla forum, kontaktvägar och rutiner för kommunens samverkan med berörda myndigheter  

och civilsamhället.
• Samtliga förvaltningar ansvarar för att Planen mot våld i nära relationer 2017-2022 hålls levande 

och blir ett stöd för att kunna prioritera frågan. 
• Det finns interna riktlinjer/rutiner angående våld i nära relationer och hedersrelaterat våld inom 

varje förvaltning.
• Referensgruppen träffas fyra gånger per år. Referensgruppen följer upp planen och redovisar  

årligen till socialnämnden. 

Planen i ett större sammanhang
Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i både internationella, nationella och regionala styr-
dokument.

Internationella grunddokument
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Kvinnokonventionen, Barnkonventionen samt  

Torontodeklarationen om våld mot äldre.
• Europarådets konvention om att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbul- 

konventionen)
• CEMR Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och  

regional nivå.
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Nationella och regionala dokument
• Regeringens fjärde jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och  

män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
• SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
• SOU 2015:55 Förslag till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat  

våld och förtryck
• SKL:s positionspapper För kvinnofrid mot våld i nära relation, 2013
• Våld i nära relation en regional överenskommelse om samverkan. Länsstyrelsen i Skåne län  

i samverkan med berörda myndigheter, 2015.
• Region Skånes handlingsplan Barn som far illa.
• Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020). Länsstyrelsen i Skåne län.

Referensgruppens sammansättning
Kommunens folkhälsostrateger, representanter från Barn och skolförvaltningen Lunds stad och 
Barn och skolförvaltningen Öster, representanter från Utbildningsförvaltningen och Kultur och fritids-
förvaltningen, representanter från Vård och omsorgsförvaltningen – både område äldre personer och 
område personer med funktionsnedsättning, representation från personaladministration HR, kommunens 
samordnare mot ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld samt politisk representation från Socialnämnden.  

– : –
Om våld i nära relation på hemsidan
www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Akut-hjalp/Kriscentrum-mellersta-Skane/ 

www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Akut-hjalp/Kriscentrum-mellersta-Skane/
lunds-handlingsplan-for-att-motverka-vald-mot-kvinnor/

www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Akut-hjalp/Kriscentrum-mellersta-Skane/
Bron-mot-hedersrelaterat-fortryck/

www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Akut-hjalp/Barnahus-mellersta-Skane/ 

– : –
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Kontakt  
Om du vill veta mer om handlingsplanen: 

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer
Adress: Ringvägen 1 b, 222 25 Lund
Telefon: 046-35 68 99
E-post: kerstin.holmberg@lund.se
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Handlingsplanen i ett större sammanhang
Denna handlingsplan har arbetats fram med 

guidning från två viktiga styrdokument

•   Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att 
    bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
    förtryck samt våld i samkönade relationer.
•   Den regionala överenskommelsen Våld i nära relationer –
     regional överenskommelse om samverkan undertecknad 
     av Polismyndigheten i Skåne, Åklagarmyndigheten,  
     Kriminalvården, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne 
    samt Länsstyrelsen i Skåne län.
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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

Jacob Fridblom

046-35 56 73

jacob.fridblom@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över förslag till handlingsplan för 
Lunds kommuns arbete med att motverka våld 
i nära relationer

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2016 att remittera förslag till 
plan mot våld i nära relationer 2017-2022 till samtliga nämnder. 
Förslaget är en revidering av kommunens nu gällande handlingsplan för 
att motverka våld mot kvinnor 2011-2016. En referensgrupp med 
representanter från de flesta kommunala förvaltningar, däribland kultur- 
och fritidsförvaltningen, har framarbetat förslaget. 

Enligt förslaget ändras alltså rubriceringen från Handlingsplan för att 
motverka våld mot kvinnor till Plan mot våld i nära relationer. Såväl 
kvinnor som barn och män riskerar att utsättas för våld i nära relation, 
vilket motiverar ändringen, även om en majoritet av våldsutsatta utgörs 
av kvinnor. I förslaget läggs större fokus än tidigare på att nå 
våldsutövare och att arbeta förebyggande.

Planen innehåller fem särskilda insatsområden: våldsprevention-
förebyggande arbete, skydd och stöd, insatser riktade till våldsutövare, 
kunskap och kompetens samt samverkan.

Förvaltningen ställer sig positiv till upprättat förslag till plan mot våld i 
nära relationer 2017-2022. Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska vara 
socialnämnden tillhanda senast den 31 oktober 2016. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016 
(denna skrivelse)
Beslut från socialnämnden den 18 augusti 2016, § 107
Remissbrev från socialförvaltningen om plan mot våld i nära relationer 
2017- 2022, daterat den 1 september 2016
Plan mot våld i nära relationer 2017- 2022
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Barnets bästa
I planen för att motverka våld i nära relationer bifogades ingen 
barnchecklista eller barnkonsekvensanalys, däremot hänvisades till 
Strategi för barnets bästa som antogs i fullmäktige 2012. 

I strategins andra princip framkommer det att barnets fysiska och 
psykiska integritet ska respekteras och beaktas i alla sammanhang. Alla 
verksamheter har ett ansvar för att uppmärksamma och förhindra våld 
mot barn och alla verksamheter har ansvar för att säkerställa att åtgärder i 
form av stöd och skydd sätts in. 

Alla barn är människor vilket innebär att de har mänskliga rättigheter. 
Barn är inte lika mogna, starka, erfarna eller autonoma som vuxna och 
behöver därför särskilt stöd. Barn som utsätts för våld eller upplever våld 
är i ännu större behov av skydd och stöd. 

Det är viktigt att kommunens alla förvaltningar gemensamt säkerställer 
barnets trygghet och arbetar utifrån sina professioner. Kultur- och 
fritidsförvaltningens olika verksamheter har utgångspunkt i flera av 
barnkonventionens artiklar. Den artikel som präglar mycket av 
verksamheterna är artikel 31 som handlar om barns rätt till lek, fritid och 
vila. Förvaltningen anser det viktigt att inom områden som kultur, 
bibliotek, idrott och fritid kunna erbjuda trygga miljöer med genomtänkt 
värdegrundsarbete. Förvaltningen vill erbjuda positiv verksamhet där 
fokus ligger på att arbeta med det friska hos varje barn och på så vis 
stärka barnets möjlighet att utvecklas.

Ärendet
Förvaltningen ställer sig positiv till upprättat förslag till plan mot våld i 
nära relationer 2017-2022. Planen är i stort sett föredömligt utformad. 
Målen är tydliga och likaså den stora majoriteten av de därtill kopplade 
insatsområdena, vilket innebär att planen förpliktigar till handling och 
ger goda förutsättningar för uppföljningsarbetet. Definitionerna och 
hänvisningarna till bland annat FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter ger planen tyngd och trovärdighet. Vidare ställer sig 
förvaltningen positiv till att ändra rubriceringen och därmed vidga fokus 
till att även nå våldsutövare och arbeta mer förebyggande.  

Vad gäller invändningar kan nämnas att ett fåtal av punkterna inom 
insatsområdena är mycket generellt formulerade och det framgår inte 
vilken verksamhet eller förvaltning som särskilt ska prioritera frågan. 
Likaså ger de heller ingen vägledning vad gäller vilken ambitionsnivå 
som förväntas. Som exempel kan nämnas följande formulering inom 
insatsområdet våldsprevention: Kontinuerligt arbeta med normer och 
värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och övriga 
maktstrukturer, intersektionalitet. 

I sammanhanget bör nämnas att Lunds kommun har en stor mängd 
styrdokument såsom riktlinjer och handlingsplaner. Inte sällan är målen 
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och aktiviteterna i dessa dokument överlappande, vilket talar för att man 
bör ta ett helhetsgrepp i kommunen vad gäller samordning och 
instruktioner för hur dokumenten ska utformas i syfte att göra det möjligt 
att orientera sig och få en helhetsbild över kommunens mål och 
aktivitetsplaner. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är i behov av mer konkret vägledning än 
vad planen ger, för att ha möjlighet att arbeta ändamålsenligt med 
planens intentioner. Planen kan till exempel kompletteras med årliga 
handlingsplaner. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser fram emot basutbildningar och 
fortutbildningar för anställda i Lunds kommun och föreslår att 
kommunen inventerar utbildningsbehov och därefter upprättar en 
utbildningsplan.  

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat yttrande över förslag till plan mot våld i nära 

relationer 2017-2022 samt översända detsamma till socialnämnden

Urban Olsson Vera Lazarevic
Kultur- och fritidsdirektör
 

   Administrativ chef
 

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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