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Inledning inklusive förutsättningar
Lund växer och förändras. En utmaning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
är att möta efterfrågan och det behov som framtidens Lund för med sig, samtidigt som 
skatteunderlaget inte växer i samma takt. Enligt den senaste befolkningsprognosen 
kommer Lunds 7-20-åringar att öka med nästan en femtedel på en tioårsperiod. Detta 
innebär stora utmaningar till exempel för föreningsstödet som riktar sig till barn och 
unga, Kulturskolan, samt även för det subventionssystem för musikundervisning i form 
av en musikcheck som är på väg att införas. Samtidigt kommer antalet Lundabor som är 
70 år eller äldre öka med nästan en tredjedel. Efterfrågan på kultur- och 
fritidsaktiviteter för denna åldersgrupp kommer också att öka. Hur möter vi denna 
efterfrågan? Förutom att Lund växer så förändras kommunen strukturellt - nya områden 
byggs och nya centrumbildningar uppstår, vilket bland annat påverkar rörelsemönstren 
i kommunen. Detta innebär för kultur- och fritidsverksamheterna att samtidigt som det 
finns ett behov av att expandera till följd av befolkningsutvecklingen, finns det behov av 
att se över lokalisering av förvaltningens verksamheter utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. För att klara uppdraget och skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid, krävs även att förvaltningen utmanar traditionella sätt bedriva 
verksamhet. Som exempelvis planera för mobila verksamheter, där det är möjligt, 
snarare än binda sig till långa hyresavtal och stora investeringar.

Följande områden kan sammanfatta nämndens övergripande utmaningar.

1. Delaktighet och inflytande. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter strävar 
samtliga efter att skapa möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det 
som väcker deras lust och intresse. Detta kräver ett stort mått av delaktighet i och 
inflytande på verksamheterna, ett krav som också förväntas bli större och större i 
framtiden. Samtidigt är det väl dokumenterat att delaktighet och inflytande skapar 
många mervärden hos individen och samhället i stort – till exempel mår man bättre, det 
skapas bättre förutsättningar för lärande och demokratin stärks.

Satsningar som kultur- och fritidsnämnden kommer att göra de närmaste åren inom 
området delaktighet och inflytande är bland annat:

 Använda brukardialoger, föreningskontakter och besiktningar för att utveckla 
kommunens idrottsanläggningar och idrottsplatser.

 Uppmuntra och utveckla former för barns och ungdomars inflytande i 
kulturverksamheterna med barnkonventionen som grund.

 Utveckla och synliggöra befintliga inflytandeforum som elevrådsdagar, 
inflytandecaféer och ungdomstingen i samverkan med ungdomar.

 Möjliggöra att inflytande sker på fler arenor där ungdomar har behov och känner 
trygghet. Inte minst på de arenor där beslut fattas ska ungdomars åsikter tas på 
allvar.

 Utveckla och synliggöra det arbete som nämnden bedriver för att stödja ungas 
egen organisering så att fler unga kan ta del av kommunens stöd.

 Utveckla former och metoder för samverkan mellan biblioteken och 
kommuninvånare, föreningar, kulturaktörer, studieförbund, studentlivet och 
andra aktörer. Syftet är att öka användarskapad och användardriven verksamhet 
för att på så vis skapa engagemang och relevans.

 Öka antalet aktiviteter skapade av och med barn och unga på biblioteken för att 
ge barnens eget perspektiv ett ökat utrymme.
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De satsningar som kultur- och fritidsnämnden avser att göra inom området delaktighet 
och inflytande kan på kort sikt innebära en merkostnad för verksamheterna när 
resurser ska avsättas för att skapa delaktighet och etablering av nya arbetssätt. 
Delaktighet och inflytande kan också skapa förväntningar på utökad verksamhet. På lite 
längre sikt är det dock sannolikt att inflytande och delaktighet ger effektivare 
resursanvändning då utbudet i ökad utsträckning kan förväntas svara mot efterfrågan. 
På längre sikt är effekterna av ökad delaktighet och ökat inflytande också ett stärkt 
samhälle där barn och vuxna givits möjlighet att växa. Det finns också stöd för att 
upplevelsen av delaktighet och inflytande hos barn och vuxna kan bidra till bättre hälsa 
vilket i sin tur kan ge effekter för till exempel resultat i skolan och medverkan i 
arbetslivet. På längre sikt kan detta skapa betydande positiva samhällsekonomiska 
effekter.

2. Tillgänglighet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter strävar som sagt samtliga 
efter att skapa möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker 
deras lust och intresse. Med betoningen på alla. Alla lundabor ska ha lika möjligheter att 
delta i och besöka kultur- och fritidsverksamheterna i Lund. Lika möjligheter oavsett 
bakgrund eller förutsättningar – ett krav som också det har ökat från medborgarna de 
senaste åren, och definitivt kommer att öka den närmaste framtiden.

Satsningar som kultur- och fritidsnämnden kommer att göra de närmaste åren inom 
tillgänglighetsområdet är bland annat:

 Arbeta för att hitta relevanta kommunikationskanaler och tilltalsformer för att nå 
fler målgrupper.

 Införa en musikcheck för att öka tillgängligheten till musikundervisning för barn 
och unga.

 Arbeta för att ytterligare tillgängliggöra idrottsanläggningarna för alla åldrar och 
målgrupper samt att genom förbättrad skyltning och ökad teknikanvändning 
göra anläggningarna och miljöerna för fysisk aktivitet mer synliga.

 Förbättra tillgängligheten i det fysiska biblioteket bland annat genom att arbeta 
med bemötande, teknik samt utformning av tjänster, erbjudande och lokaler. 
Detta kommer att göras inom ramen för ”Stärkta bibliotek”, vilket är en treårig 
nationell satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige.

 Fortsätta utvecklandet av meröppna bibliotek.
 Fortsätta arbetet med att nå nya målgrupper utanför de traditionella kultur- och 

fritidsarenorna genom att utveckla den rörliga uppsökande verksamheten inom 
både fritid och bibliotek, samt genom att utveckla möjligheterna för 
spontanidrottsaktiviteter.

 Öka antalet aktiviteter kring digital inkludering och medie- och 
informationskunnighet.

 Fortsätta den pågående processen med upphandling kring framtida boknings- 
och bidragssystem i samverkan med SKL.

 Fördjupa och förstärka arbetet med jämställdhet t ex genom att ha ett 
jämställdhetsperspektiv vid investeringar och vid byggandet av nya 
idrottsanläggningar.

Satsningarna för att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
omfattar dels en bred ansats med faktisk ökad tillgång till verksamhet men också riktade 
insatser för att särskilt öka tillgängligheten för grupper som tidigare av olika skäl 
exkluderats. På kort sikt fodras etablering av nya arbetssätt och uppstart av nya 
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verksamheter vilket innebär ökade kostnader. Satsningarna är viktiga för att möta 
allmänhetens förväntningar på tillgänglighet och därmed skapa förtroende för det 
gemensamma. Satsningar för ökad inkludering inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter har, utöver de möjligheter det ger till den enskilda individen, också 
effekter i form av minskat utanförskap och stärkt arbete för mänskliga rättigheter.

3. Hälsa. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har samtliga hälsofrämjande 
effekter och arbetar ständigt med att öka dessa. Inte minst i tider då den psykiska 
ohälsan bland unga tycks öka och den fysiska aktiviteten minskar. Samtidigt blir äldres 
hälsa allt bättre. Men hälsan är ojämnt fördelad bland lundaborna. Genom att satsa på 
och utveckla kultur- och fritidsverksamhetens hälsofrämjande effekter så att de kommer 
alla lundabor till godo skapas det ökat välbefinnande hos lundaborna samtidigt som 
samhällets kostnader för äldreomsorg och sjukvård minskar.

Satsningar som kultur- och fritidsnämnden kommer att göra de närmaste åren för att 
främja lundabornas hälsa innefattar bland annat:

 Etablera samverkansformer över förvaltningsgränserna för att få en helhetsbild 
kring vilka faktorer som påverkar hälsan hos ungdomar och ta fram strukturer 
för framtida arbete.

 Kartlägga ungdomars upplevelse och känsla av trygghet i deras boende- och 
livsmiljöer.

 Vidareutveckla nämndens del i verksamheten på ComUng i syfte att fler 
ungdomar får möjlighet till etablering.

 Arbeta aktivt med att belysa betydelsen av kost och motion.
 Utforma miljöer för idrott och fysisk aktivitet på ett sådant sätt att de ger en 

långvarig positiv erfarenhet och inställning till fysisk aktivitet som stärker 
folkhälsan.

 Stödja folkhälsofrämjande arrangemang eftersom dessa vänder sig till en bred 
målgrupp och bidrar positivt till att medborgarna förändrar och förbättrar sina 
motionsvanor.

 Arbeta strategiskt för likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet i den 
läsfrämjande verksamheten för alla barn och unga i Lund i syfte att främja deras 
språkutveckling och bidra till god läsutveckling.

 Verka för att den kreativitet, idérikedom och kompetens som finns inom 
kulturområdet kan bidra till ökad kvalitet i till exempel äldreomsorgen.

De verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för har både kortsiktiga och 
långsiktiga effekter på lundabornas fysiska hälsa, psykiska välmående och inte minst det 
sociala välbefinnandet som uppstår i känslan av samhörighet med andra. Utöver ökad 
livskvalitet ger förbättrad hälsa också stora positiva samhällsekonomiska effekter inom 
flera områden, till exempel skolan, arbetslivet och vården. Kultur- och fritidsnämndens 
satsningar innebär ekonomiska effekter i form av kostnader för att upprätthålla och 
utveckla de strukturer som krävs för att ge lundaborna förutsättningar för en aktiv 
fritid.
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Förslag på konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera 
beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa
Övergripande åtgärder som kultur- och fritidsnämnden delvis kan påverka:

 Utvecklad samverkan mellan såväl förvaltningens interna verksamheter, men 
även mellan förvaltningar och bolag samt aktörer utanför kommunens 
organisation. Exempelvis finns möjligheter att optimera användningen av lokaler 
genom utvecklat samarbete med bland annat vård- och omsorgsförvaltningen 
samt barn- och skolförvaltningen. Se över rutiner och processer för att göra det 
enklare att samutnyttja lokaler.

 Skjuta upp investeringar eller bromsa investeringstakten. Dock viktigt att inte 
skjuta på investeringar som måste göras och där konsekvensen blir högre 
investeringsutgifter längre fram. Ifrågasätt stora investeringar och förhyrning av 
lokaler och istället se om behov kan tillgodoses genom andra typer av 
verksamhet – exempelvis mobila verksamheter.

 Se över befintliga lokaler och utarbeta ett lokalprogram som gör det lättare att 
lämna lokaler som inte längre behövs.

 Kommunen som facilitator, utreda tex. föreningsdrift/IOP.
 Förbättra ekonomiska konsekvensberäkningar inför beslut om verksamhet både 

på kort och på lång sikt.

Konkreta åtgärder som planeras att bli genomförda i närtid:

 Översyn av Högevallsbadet. Bland annat se över öppettider.
 Se över nyttjandegraden på förvaltningens anläggningar och optimera 

användningen, tex. genom samlokalisering av vissa verksamheter. De 
anläggningar som har lågt besöksantal föreslås läggas ned. 

 Fortsatt översyn av gällande avtal för olika tjänster. Det kan vara databaser, 
lokalkostnader och drift av system.

 Se över om de meröppna biblioteken (Veberöd, Dalby, Genarp, Klostergården och 
Linero) kan bemannas med färre antal personaltimmar.

 Se över hela biblioteksorganisationen. Tänkbara konsekvenser är att ersätta 
Stångby bibliotek med bokbuss samt stänga biblioteket på Väster när 
hyreskontraktet löper ut. Samlokalisera biblioteket i Genarp med skolan - ger 
inga besparingar men troligen en högre nyttjandegrad av framförallt barn, vilka 
är en prioriterad målgrupp.

 Översyn av tillsättning av tjänster utifrån pensionsavgångar
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Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden
Lund växer och förändras

Befolkningsökningen påverkar flera av nämndens verksamheter, bland annat genom 
högre efterfrågan, fler besökare och större slitage på befintliga anläggningar. En 
avsevärd del av nämndens budget utbetalas via bidrag till föreningslivet, som likt 
nämndens verksamheter har behov av att växa i takt med att befolkningen ökar. Vissa 
bidrag är reglerade i avtal och är knutna till KPI-uppräkning, vilket urholkar nämndens 
ekonomi om inte motsvarande ersättning beviljas i utökat kommunbidrag.

Bibliotek har låga trösklar och besöks av alla åldrar och samhällsklasser, de behövs på 
strategiska platser som mötesplatser. Moderna stadsdelsbibliotek behöver inga stora 
ytor utan viktigast är att de finns i anslutning till stråk där människor rör sig och att de 
är tillgängliga genom exempelvis konceptet Meröppet. I Lund har inget nytt bibliotek 
anlagts sedan 1985 trots att staden har vuxit kraftigt sedan dess. Bibliotekskartan i Lund 
behöver ritas om utifrån hur staden har vuxit, utifrån hur medborgarna rör sig och var 
de nya knutpunkterna finns. Strategisk placering av nya bibliotek samt utveckling av 
moderna former av biblioteksverksamhet är avgörande för bibliotekens fortsatta 
relevans.

Behoven och kraven i Skollagen har gjort att Lund under årens lopp har stärkt 
skolbiblioteken med bra lokaler, fler medier och utbildad personal. Detta innebär att det 
inte längre finns samma behov av stöd från folkbiblioteken till skolbiblioteken. För de 
yngre barnen finns nu också förskolebibliotek vid alla kommunala förskolor. Där har 
barnen tillgång till litteratur både i förskolan och att låna hem.

Verksamhetsmässiga förändringar som påverkar förutsättningarna framöver och som 
kräver finansiering utanför befintlig budgetram:

 Glasmästeriet som är en tillkommande lokal för Sagohuset. Denna kommer att 
öka nämndens kostnader med 700 tusen kronor fr.o.m. 2020.

 Permanent förändrat elevantal vid Kulturcentrum Skåne, vilket innebär en 
utökad kostnad om 185 tusen kronor per år.

 System med musikcheckar som inledningsvis avser 7- och 8-åringar och därefter 
avses ett upplägg med utökning med en årskull per år. Med utgångspunkt i den 
bedömning som gjorts för kostnad för 7- och 8-åringar, motsvarar det ca 3 000 
tusen kronor i utökad ram årligen. En svårighet i beräkning av kostnaden är dock 
att det inte är känt hur stor andel av varje årskull som vill använda sin framtida 
musikcheck. Nuvarande intresse för kulturskolan varierar beroende på ålder. Av 
år 2019 års 7-åringar är det 17 % som antingen är elev eller står i kö till 
Kulturskolan, motsvarande siffra för år 2019 års 8-åringar är 16 %. Utöver dessa 
finns det barn i årskullarna som inte står i kö men som får privatundervisning. 
Det är också tänkbart att den uppmärksamhet införandet av musikcheck innebär 
kommer att väcka ytterligare intresse hos föräldrar och barn som idag inte deltar 
eller köar till kulturskolans verksamhet eller som tar del av musikundervisning 
av annan anordnare. Sammantaget förutsätts kapacitetsbegränsning i 
musikcheckssystemet för att säkerställa budget i balans.

 En uppstart av Stadshallen är planerad till 2021 efter renovering där kultur - och 
fritidsförvaltningen kommer att få större roll, vilket kräver ökade resurser.

 Det pågår en diskussion mellan kommunkontoret, serviceförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen avseende hyreskontrakt för Drottens kyrkoruin. I 
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nuläget hyr serviceförvaltningen fastigheten från LKF och det föreslås att kultur- 
och fritidsförvaltningen fr.o.m. 2020 ska hyra fastigheten från 
serviceförvaltningen, i syfte att utveckla ett verksamhetsmässigt innehåll. För att 
kultur- och fritidsnämnden ska överta ansvaret hyreskostnaden, krävs en 
utökning av nämndens kommunbidrag motsvarande nämndens utökade 
kostnader. Vid fastställande av kommunbidragsjustering behöver även 
driftkostnader för planerad verksamhet inkluderas. Under året ska frågan 
utredas och även innehålla förslag till finansiering.

 Teknisk justering - Integrationslanslaget på 800 tusen kronor ligger i 
socialnämndens budget. Anslaget används främst för att teckna 
överenskommelser genom Idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan 
kommunen och olika föreningar med målet att underlätta nyanländas etablering i 
Lund. Sedan 2018 arbetar socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
i nära samverkan med dessa frågor genom funktionen som 
inkluderingskoordinator. Inkluderingskoordinatorn är placerad vid kultur- och 
fritidsförvaltningen och det föreslås därför att integrationsanslaget fr.o.m. år 
2020 överförs från socialnämndens budget till kultur- och fritidsnämnden.
Därutöver krävs finansiering motsvarande 0,5 tjänst för utveckling och 
administration av IOP, ca 270 tusen kronor, för att permanent inrätta tjänsten.
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Nämndens investeringsbehov för de kommande åren
Investeringar kultur- och fritidsnämnden

Mindre verksamhetsspecifika investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringspott för mindre verksamhetsspecifika 
investeringar används bl.a. till verksamhetsförändring, verksamhetsanpassning samt 
inventarier. Investeringsutrymmet föreslås öka med 1 mnkr/år då det finns ett behov av 
att uppdatera och uppgradera inventarier, särskilt teknisk utrustning för kulturlokaler.

Bibliotek

Under planperioden planeras nya bibliotek i Brunnshög, Södra Sandby och Nordvästra 
Lund. För dessa begärs investeringsmedel till inventarier. Biblioteket i Södra Sandby är 
beställt och detaljprojektering pågår.

Biblioteket i Stångby planerasinrymmas i den nya högstadieskolan. Tidplanen för 
byggnationen av skolan är förskjuten varför investeringen i biblioteket är detsamma.

Biblioteket och fritidsgården på Fäladsgården är i behov av vissa åtgärder för att öka 
tillgängligheten till verksamheterna. För skolan planeras ett inomhusmiljöprojekt och 
åtgärderna för bibliotek och fritidsgård planeras ske samtidigt.

Idrott

Ett stort stadsomvandlingsprojekt pågår i Källbyområdet som inkluderar 
Klostergårdens idrottsområde. Beroende på vilken inriktning som väljs kan 
Idrottsservice behöva flytta. Kultur- och fritidsförvaltningen har varit tydlig med att i det 
fall en flytt blir aktuell så flyttar verksamheten helst så snart som möjligt innan 
utbyggnaden av Södra Stambanan medför begränsningar i verksamheten. Det är rimligt 
att anta att en flytt kommer innebära högre driftskostnader för kultur- och 
fritidsnämnden då den största delen av Idrottsservice arbete utförs inom 
Klostergårdens område och att tidsåtgång och köravstånd därmed kommer öka med en 
ny placering. Även ökade utsläpp till miljön som en följd av utökade transporter bör tas i 
beaktande. Några beräkningar för investeringssumma och utökade driftskostnader är 
inte framtagen. Nuvarande byggnad belastas fortfarande av kapitaltjänstkostnader på 
3 500 tusen kronor. Investeringen bör belasta projekten utbyggnad av Södra 
Stambanan/exploatering av Källby.

Omvandlingen av Källby kan också innebära att en del av de s.k. Korpen-planerna inom 
Klostergårdens idrottsområde tas i anspråk för exploatering. I dagsläget finns inga 
utpekade ersättningsytor. Tidplan för när planerna eventuellt tas i anspråk är ej 
fastställd varför investeringen ligger utanför planperioden. Eventuellt kan 
investeringsbehovet uppstå tidigare beroende på kommande planering och beslut.

Behov av reinvestering i konstgräs på Klostergården. Det pågår ett aktivt arbete inom 
kommunen för att hitta mer miljövänliga alternativ till det nu använda ifyllnads-
granulatet. De alternativ som idag finns på marknaden är mer kostsamma, varför 
nämnden begär utökning av investeringsbudgeten med 2 000 tusen kronor jämfört med 
tidigare begärd investeringssumma för reinvestering i konstgräs.

Beslut om ridanläggning på Ladugårdsmarken är fattat. För att möjliggöra för flera 
föreningar att hyra anläggningen behövs investeringsmedel till gemensamma 
inventarier.
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Tekniska förvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att 
hitta mark för fotbollsplaner i Veberöd sedan marken på Idalafältet tagits i anspråk för 
exploatering. Inga medel för detta är avsatta i tekniska nämndens eller 
byggnadsnämndens investeringsram varför kultur- och fritidsnämnden tar höjd för 
detta.

I EVP beslutet i juni 2018 avsattes investeringsmedel för utveckling och upprustning för 
standardhöjande åtgärder på friluftsbaden.

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av det ovan beskrivna behovet av 
investeringsmedel.

Som beskrivs i texten är några av beloppen i tabellen osäkra och exakta belopp hanteras 
i samband med beslut i respektive ärende. Detta gäller främst, Flytt av Idrottsservice.

Nämndspecifika 
investeringar (inventarier 
m.m.)

Sa Tidigare 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Senare

Mindre 
verksamhetsspecifika 
investeringar

66 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Bibliotek Brunnshög, 
inventarier 3 000 3 000

Bibliotek Södra Sandby, 
inventarier 3 000 3 000

Bibliotek Stångby 
centralskola 3 000 3 000

Bibliotek NV Lund 2 000 2 000

Bibliotek N Fäladen 
+ fritidsgård 4 000 4 000

Ridanläggning inventarier 1 500 1 500

Konstgräsplaner, 
återinvestering 10 000 5 000 5 000

Ersättningsfotbollsplaner i 
Veberöd 10 000 5 000 5 000

Ersättning fotbollsplaner 
Klostergården 15 000 15 000

Flytt av idrottsservice 15 000 15 000

Utveckling och 
upprustning av 
friluftsbaden

4 500 1 500 1 500 1 500

Summa 137 000 11 500 22 500 41 000 11 000 11 000 11 000 29 000

 

Investeringar kommunstyrelsen

Idrott
Investering i ny ridsportanläggning är beslutad och projektering påbörjas under våren 
2019. I anslutning till ridanläggningen behöver befintliga ridvägar ses över och 
eventuellt kompletteras med nya. I arbetet med utveckling av ridvägarna är det viktigt 
att säkerställa att kringliggande föreningar på ett säkert sätt kan ta sig till den nya 
anläggningen. Medel för detta begärs i kultur- och fritidsnämndens investeringsplan 
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men det råder en osäkerhet i om investeringen ska ligga hos kultur- och 
fritidsnämndens eller tekniska nämnden.

Idrottslokaler för Hedda Andersson gymnasiet är under utredning och exakta 
investeringsbelopp hanteras i samband med politiska beslut i ärendet. Detsamma gäller 
driftskostnaderna som hanteras i samband med beslut om investeringen och som 
nämnden räknar med att få täckning för. Behovet av hallarna kommer från 
utbildningsnämnden som därför också styr dess placering. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kommer högst troligt ha tillgång till tider efter skoltid.

Beslut om en hall för gymnastik fattades under 2018. Ärendet har därefter utretts på 
nytt som en följd av politiska uppdrag. Ett nytt beslut förväntas under våren 2019. 
Investeringssumman som uppges i planen är den som kommunstyrelsens arbetsutskott 
fattat beslut om den 28 januari 2019, men ärendet ska slutgiltigt beslutas i 
kommunfullmäktige som även fastslår investeringssumma och driftskostnader.

Investeringsmedel för upprustning av Bollhuset har sedan länge funnits med i 
planeringen. Lokalerna är slitna och de tekniska fastighetssystemen är uttjänta varför en 
upprustning snarast möjligt är nödvändig. Bedömningen har dock gjorts att det inte är 
rimligt att påbörja upprustningen innan idrottslokaler för Hedda Andersson gymnasiet 
är färdigställda varför investeringen har flyttats fram två år. Utredning av omfattning 
och innehåll bör dock påbörjas under 2019. I utredningen är det även lämpligt att utreda 
lokaler för kampsport som sedan länge är ett behov från föreningslivet.

En utvecklingsplan för Skrylle har utarbetats med olika etappindelningar. Efter uppdrag 
pågår arbete med att ytterligare utreda de olika etapperna. De medel som begärs nedan 
avser ett nytt Naturum (tekniska förvaltningen) och för kultur- och fritidsförvaltningens 
del förbättringar av befintliga faciliteter såsom wc. Eventuella utökade 
investeringsvolymer beror på kommande politiska beslut.

Bibliotek
Som nämns ovan under nämndspecifika investeringar planeras under planperioden nya 
bibliotek i Södra Sandby, Brunnshög och i Nordvästra Lund. En flytt av biblioteket i 
Södra Sandby är beslutad och detaljprojektering tillsammans med entreprenören och 
LKF är pågående. Biblioteken på Brunnshög och i Nordvästra Lund är planerade 
förhyrningar varför det enbart begärs investeringsmedel för inventarier. Byggnation av 
den tilltänkta lokalen i nordvästra Lund (Nova/Mobiliaområdet) har dragit ut på tiden 
p.g.a. faktorer som ligger utanför nämndens påverkansmöjligheter. Andra lokaler har 
sökts i området men ingen lämplig lokal finns att tillgå.

Folkbiblioteket i Genarp är idag lokaliserat i Medborgarhuset. Kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen har tillsammans undersökt 
möjligheten att samlokalisera folkbibliotek och skolbibliotek på Genarps skola. Detta 
skulle innebära stora vinster såväl för medborgarna som för verksamheterna genom att 
möjliggöra en effektivisering av personalresurser, lokaler samt ett rikare utbud av 
litteratur (media).

Kultur
Stadshallen är politiskt beslutad och upphandling pågår. Exakt investeringsbelopp 
hanteras i ärendet. Detsamma gäller medel för driftskostnader eftersom 
driftsförhållandena ännu inte är klarlagda.

För Kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet har en utredning genomförts för att 
undersöka möjligheterna av en utbyggnad på Kulturskolans tomt. Det finns stora 
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synergieffekter att genomföra detta som ett gemensamt projekt med de båda skolorna.

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av det ovan beskrivna behovet av 
investeringsmedel.

Som beskrivs i texten är några av beloppen i tabellen osäkra och exakta belopp hanteras 
i samband med beslut i respektive ärende. Detta gäller främst, Idrottslokaler för Hedda 
gymnasiet, Stadshallen och Skrylle.

Investeringar Kommunstyrelsen Sa Tidigare 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Senare

Ny ridsportsanläggning, 
Ladugårdsmarken 72 600 36 300 36 300

Ridvägar Ny ridsportsanläggning 9 000 6 000 3 000

Idrottslokaler Hedda gymnasiet 90 000 10 000 60 000 20 000

Lokaler gymnastik 99 000 10 000 70 000 19 000

Upprustning bollhuset 35 000 15 000 20 000

Kampsportscentra 15 000 15 000

Samlokalisering bibliotek Genarp 
skola 8 000 8 000

Bibliotek Kryptan, Södra Sandby X X

Bibliotek Nordvästra Lund X

Stadshallen 155 000 41 000 70 000 44 000

Kulturskolan och Lars-Erik 
Larssongymnasiet 140 000 20 000 50 000 70 000

Skrylle naturum 15 000 10 000 5 000

Summa kultur- och 
fritidsnämnden och 
Servicenämnden

638 600 87 300 192 300 134 000 30 000 55 000 70 000 70 000

Kommande investeringar utanför planperioden:

 Stadsbiblioteket behöver moderniseras efter 50 år. En enkel utredning skall 
göras 2019.

 Idrott, fritid och kultur på Brunnshög.

Utökad driftsbudget

Kultur- och fritidsnämnden får inte automatiskt tilldelade resurser för drift när en 
investering beslutas. Driftsmedel begärs därför i enlighet med tabellen nedan. Medel 
begärs fr.o.m. det år där summan anges och där efterföljande år.

Nämndspecifika investeringar (inventarier 
m.m.) 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Senare

Mindre verksamhetsspecifika investeringar 100

Bibliotek Brunnshög, inventarier 300

Bibliotek Södra Sandby, inventarier 300

Bibliotek Stångby centralskola 150

Bibliotek NV Lund 100

Bibliotek N Fäladen + fritidsgård 200

Ridanläggning inventarier 150
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Nämndspecifika investeringar (inventarier 
m.m.) 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Senare

Konstgräsplaner, återinvestering 450

Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd 1 100

Ersättning fotbollsplaner Klostergården 600

Flytt av idrottsservice 1 500

Summa 2 050 650 1 500 750

Investeringar Kommunstyrelsen 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Senare

Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken* 4 764

Ridvägar Ny ridsportsanläggning 810

Idrottslokaler Hedda gymnasiet* 4 982

Lokaler gymnastik* 7 100

Upprustning bollhuset 1 577

Kampsportscentra 1 481

Samlokalisering bibliotek Genarp skola 150

Bibliotek Nordvästra Lund

Stadshallen**

Kulturskolan och Lars-Erik 
Larssongymnasiet**

Skrylle naturum 853

Summa kultur- och fritidsnämnden och 
Servicenämnden 810 16 996 853 3 058

* Viss osäkerhet om när i tid investeringen är genomförd och kan tas i bruk. Kan ev. bli 
2020.

** Driftskonsekvenserna hanteras i samband med beslut av respektive ärende.

Övriga investeringsobjekt som påverkar kultur- och fritidsnämndens driftram

I kommunstyrelsens investeringsram för barn- och skolnämnden finns investeringar i 
idrottslokaler i enlighet med tabellen nedan med. Kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer efter kvällstid att hyra ut lokalerna till föreningslivet och kommer därmed 
också att belastats med driftskostnaderna för denna tid. Täckning för driftskostnaderna 
hanteras i respektive beslut.
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Objekt/benämning Tillkommande År

Fullstor Halv

Brunnshögsskolan 1 2 024

Fäladsskolan 1 2 022

Lerbäck 1 1 2 020 I produktion

Södra Råbylund 1 2 021

Östra Tornskolan 1 2 023

Idala skolan 1 2 020 I Produktion

Påskagänget 1 2 023
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