Tilläggslista
Kommunfullmäktiges
sammanträde den 28
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Anmälningar
Länsstyrelsens beslut 2017-09-19 att utse Christoffer Karlsson (L)
som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Simon Wetterling (L)
från och med den 19 september 2017 till och med den 14 oktober 2018
Dnr KS 2017/0687
Länsstyrelsens beslut 2017-09-19 att utse Anders Jarfjord (V) till ny
ledamot samt att utse Nita Lorimer (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Görild Malmberg (V) från och med den 19 september
2017 till och med den 14 oktober 2018
Dnr KS 2017/0768
Inkomna frågor
Fråga från Christer Wallin (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående företagsklimatet i Lunds kommun
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Christer Wallin (M) ställd till kommunalrådet
Elin Gustafsson (S) angående dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg i Lunds
kommun
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till socialnämndens
ordförande Eva S Olsson (S) beträffande HVB-företag som är föremål
för utredning
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Jan Annerstedt (FNL) ställd till byggnadsnämndens ordförande
Björn Abelson (S) angående tid för samråd och medborgardialog
gällande Översiktsplanen för Lunds kommun
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Louise Rehn Winsborg (M) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S) angående genomförande av fattat beslut
om Kulturskolans och Lars-Erik Larsson-gymnasiets lokalbehov
Dnr KS 2017/0864

Fråga från Inga-Kerstin Eriksson (C) ställd till kommunalrådet Elin
Gustafsson (S) angående en ny skola och ny idrottshall i södra Dalby
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Philip Sandberg (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående Lunds dåliga företagsklimat
Dnr KS 2017/0864
Fråga från Philip Sandberg (L) ställd till socialnämndens ordförande
Eva S Olsson (S) angående brister i HVB-hem
Dnr KS 2017/0864
Interpellationssvar
Anders Almgrens (S) interpellationssvar till Gunnar Brådviks (L)
interpellation angående kommunens kulturarrangemang
Dnr KS 2017/ 0801

Interpellationssvar
Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Svar på interpellation från Gunnar Brådvik (L) angående stöd till
kulturarrangemang
Gunnar Brådvik (L) har i en interpellation till mig den 6 september ställt en
rad mer generella frågor angående stöd till olika kulturarrangemang i Lunds kommun samt en
specifik fråga rörande stödet till Thomanders jul.
Jag vill inledningsvis i mitt svar anföra att jag tycker det är mycket glädjande att
Gunnar Brådvik lyfter frågan om stöd till kulturarrangemang här i kommunfullmäktige. Detta
då inte minst då just Liberalerna vid ett flertal tillfällen stoppat stöd till kulturarrangemang.
Ett faktum som Brådvik av en något oklar anledning dock helt missar att nämna i sin
interpellation. Vi får väl därför alla hoppas att interpellationen markerar slutet på Liberalernas
hittills närmast kulturfientliga hållning vad gäller kommunens stöd till externa och egna
arrangemang.
Det råder ingen tvekan om att Lunds kommun är en av Sveriges starkaste kulturkommuner.
Detta tack vare både kommunens kulturverksamhet och arbetet från det fristående kulturlivet.
Men kanske i en ännu högre utsträckning tack vara Lundabornas dokumenterat unikt stora
kulturintresse.
I Lund finns det en blandning av ett kulturliv med gamla anor och ny och innovativ
kulturutövning. Detta är något vi som kommun måste vårda, stödja och bejaka. För inte så
länge sedan när vi samlades för sammanträde i fullmäktige inleddes Lund Comedy Festival,
ett unikt arrangemang som på många sätt är ett kvitto på attraktiviteten och drivkraften i Lund
har som kulturstad. Men Lund Comedy Festival är också ett arrangemang vars fortlevnad
ekonomiskt hotats genom att den borgerliga oppositionen med Liberalerna i spetsen valt att
inte ge det stöd som behövs. Ett annat exempel är Kulturmejeriets 30-årjubiluem. Även det
hotades som en direkt följd av att de borgerliga partierna först förhalade och sedermera
stoppade beslutet i Kommunstyrelsen som hade möjlighet att tillskjuta de resurser som
krävdes.
Jag vill understryka att jag inte anser det rimligt att ignorera Lundabor och att jag heller inte
gjort så. För mig finns vi förtroendevalda till för alla lundabor och jag gör ingen distinktion
mellan vilka jag besvarar baserat på vilken grad de är engagerade i olika föreningar. I det
specifika fallet med Thomanders Jul besvarade min kollega, det kulturansvariga
kommunalrådet Elin Gustafsson, föreningens representanter och tillsåg därefter att
kommunkontoret också registrerade det inkomna ärendet. Kommunkontoret bedömde att det,
likt övrigt stöd till kultur- och idrottsarrangemang, i ett första skede ska prövas av kultur- och
fritidsnämnden. Så gjordes också och 115 000 kr beviljades Thomanders Jul i stöd för årets
arrangemang. Jag kan också konstatera att jag till skillnad från Liberalerna även framfört att
om Thomanders Jul i det fall stödet från kultur- och fritidsförvaltningen inte anses tillräckligt
för ett bra arrangemang så är vi också beredda att om man så önskar ta upp frågan i
Kommunstyrelsen om ytterligare resurser och att vår utgångspunkt i så fall är att göra positiv
prövning.

Kommunens hantering av stöd till kulturarrangemang behöver utvecklas. Hanteringen är inte
optimal och är i sak en kvarleva från tidigare mandatperioder när kultur- och fritidsnämnden
leddes av dåvarande Folkpartiet. Lunds kommun måste utveckla och modernisera hanteringen
av stöd till arrangemang i syfte åstadkomma mer och rikare kulturverksamhet. Ett
kommunövergripande initiativ för att tydliggöra vilka nämnder och styrelser som har ansvar
för fördelning av medel till olika typer av evenemang kommer att tas inom kort för att åtgärda
de problem som finns idag.
Jag tycker det är både beklagligt men även något tragikomiskt att Brådvik kallar sitt eget
partis standardagerande vad gäller ansökningar för genomförande av kultur- och
idrottsevenemang för ”en godtycklig skytteltrafik mellan olika kommunala organ” utan att
han nämner Liberalerna i samma mening. Det är nämligen precis så den borgerliga
oppositionen i ett första skede hanterade den ansökning från Mejeriet som jag nämnde
tidigare. I ett andra skede, när de borgerliga partierna stoppat det i kommunstyrelsen,
lämnades ärendet över till kultur- och fritidsnämnden där Brådvik och hans kollegor vet att
det dessvärre saknas resurser. Jag har däremot inte sett Brådvik vara ute och kritisera varken
liberaler eller någon annan borgerlig ledamot i kommunstyrelsen för det agerandet. Detta är
dessutom bara ett exempel på hur man agerat på ett sätt som negativt påverkat både det fria
kulturlivet och det kommunala utbudet av kulturaktiviteter.
Vad gäller kultur- och fritidsnämndens interna prioriteringar och utformning av deras
bidragsstöd finner jag ingen anledning att kommentera dessa, det är frågor som bäst besvaras
av nämndens ordförande och något som Brådvik genom sin roll som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden har möjlighet att påverka. Men att de medel som kultur- och fritidsnämnden
särskilt tilldelats av kommunstyrelsen för att genomföra Vinterlund används till just detta
tycker jag är en rimlig bedömning av nämnden. I detta arbete är en bredd och mångfald av
arrangemang något att eftersträva. Någon minskning av medel med anledning av att det
avsatts resurser för Vinterlund ska inte ske. Tvärt om är vår ambition att i framtiden
ytterligare kunna stärka förutsättningarna för kulturarrangemang.
Avslutningsvis vill jag understryka att jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande inte
har all rådighet över vilka kulturevenemang som får stöd eller inte. Däremot kommer jag att
tillsammans med mina kollegor i Socialdemokraterna och Miljöpartiet verka för att höja
ambitionerna ytterligare och öka tydligheten och transparensen i hur vi hanterar denna typ av
ansökningar. Det hade varit önskvärt om Liberalerna valt att göra detsamma istället för att
lägga tid och kraft på den här typen av mindre seriösa utspel.

Lund 27 september 2017

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande (S)

