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Vad gäller Brådviks fråga om sommarlovsaktiviteter så hanteras det i internbudgeten i Kultur- 
och Fritidsnämnden. Det är således inte en fråga som jag hanterar, så där får man vända sig 
till nämnden och förvaltningen för svar. Däremot så ser jag givetvis gärna 
sommarlovsaktiviteterna stärks och att de resurser som avsatts för detta också används. 
 
Vad gäller detaljer i den påstådda skyltutredning, som Brådvik påstår funnits, så känner jag 
inte till dessa. Om Brådvik vill veta mer om det arbetet så har han rimligen möjligheter att få 
mer information om han vänder sig till den ansvariga förvaltningen för den nämnd han själv 
verkar i. 
 
Jag kan konstatera att Brådviks interpellation är bland det mer udda jag tagit del av under min 
tid i kommunpolitiken. Med ursinniga, men tämligen missriktade svingar, laddade med 
begrepp som ”nedläggningshot”, ”passivitet” och ”förlorad mandatperiod” ondgör sig Gunnar 
Brådvik över vår styrande koalitions arbete inom kultur- och fritidsområdet. Detta när just de 
Liberaler som Brådvik säger sig företräda med närmast kirurgisk precision motarbetat i stort 
sett varje satsning inom området och med stöd av bland annat sverigedemokrater och 
moderater drivit igenom några av de mer kultur- och fritidsfientliga ekonomiska beslut som 
denna kommun tvingats uppleva. 
 
Om nu inte Liberalerna, trots att de tidigare denna period inte visat större intresse, menar 
allvar med att man vill se satsningar på en stärkt verksamhet inom såväl kultur-, som kultur- 
och fritidslivet så borde de rannsaka sig själva. Består vägen till ett bättre Lund verkligen av 
kulturfientliga och illa genomtänkta nedskärningar där man förlitat sig till stöd av 
Sverigedemokraterna? 
 
Man upphör inte att förundras av denna dubbelnatur med ständiga rop på ”mer” och ”bättre”, 
samtidigt som man närmast anstränger sig för att försämra förutsättningarna för 
verksamheten. Om det skulle visa sig att Lund tvingats genomlida förlorade år inom detta 
verksamhetsområde så beror det inte på oss, utan snarare på er Gunnar Brådvik. 
 
 
 
Lund 28 september 2016 
 

 

Anders Almgren 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Mina första svar till interpellanterna är därför att budgeten är till för att följas och innehåller 
väsentligt större marginaler för oförutsedda förändringar än tidigare, genom att den är 
planerad med ett ansvarsfullt överskott, samt dessutom med vissa tillgängliga reserver. 
 
Mitt andra svar är att vi redan vidtagit omfattande åtgärder genom sjösättningen av det nu 
med kraft pågående effektiviseringsarbetet. Dessutom följer vi i detalj upp de nämnder som 
prognostiserar negativa budgetavvikelser. I ett fall har vi också givit Kommundirektören i 
uppdrag att sätta in externt stöd för att genomlysa ekonomiarbetet, återrapporteringen och 
skapa underlag till förbättringar. 
 
 
Lund 28 september 2016 
 
 

 

Anders Almgren 

Kommunstyrelsens ordförande 
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För att samla in ytterligare material till en kommande översyn av Riktlinjer för 
mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling deltog medarbetare från kommunkontoret i 
LundaPride, maj 2016. Synpunkter och idéer samlades in från besökare som kan användas i 
det fortsatta arbetet med att göra Lunds kommun till en än mer inkluderande arbetsplats.  

 

Helmfrid undrar också om det tagits fram något utbildningsmaterial i HBTQ-frågor enligt 
tidigare uppdrag till Kommunkontoret. 

Arbetsgruppen har genomfört in- och omvärldsbevakning vad gäller utbildningsmaterial och 
har gemensamt konstaterat att det redan finns mycket bra material framtaget av bland annat 
fackliga organisationer och andra intresse-och expertisorganisationer. Arbetsgruppen har 
utifrån detta föreslagit en utbildningsplanering som bygger på att använda befintligt material 
och relatera detta till kommunens verksamheter. Arbetsgruppen har gjort en sortering där 
olika material har kopplats till olika målgrupper och olika utvecklingssteg i arbetet.  

För att driva på genomförandet av denna utbildningsplanering har pengar sökts och beviljats 
från Socialstyrelsen. Under hösten kommer därför ca 30 medarbetare att utbildas i syfte att 
dessa i sin tur kan föra vidare och sprida genomförandet av insatser i enlighet 
utbildningsplanen. Utbildningen till dessa personer kommer att ges av RFSL i slutet av 
oktober detta år. Deltagarna företräder både förvaltningar och fackliga organisationer.  

RFSL har dessutom tagit fram ett webbaserat grundläggande utbildningsmaterial kring 
HBTQ. Just nu undersöks möjligheterna för Lunds kommun att köpa in detta som ett 
komplement till den planerade utbildningen och de befintliga styrdokument som berör 
mångfaldsarbetet, däribland HBTQ. 

 

Avslutningsvis frågar Mats Helmfrid (M) om jag är beredd att se till att Kommunstyrelsen tar 
det övergripande ansvaret i frågorna och snarast följer upp arbetet. 

Uppföljning av kommunens HBTQ-arbete sker genom den årliga personalredovisningen för 
respektive nämnd och kommunövergripande. Uppföljningen bedöms kunna förstärkas genom 
tydligare riktlinjer för kommunens arbete med HBTQ. 

Jag håller med om att Kommunstyrelsen har ett ansvar att se till att HBTQ-arbetet stärks och 
håller en hög nivå. Jag tar därför gärna initiativ till att ta upp frågan i kommunstyrelsen i 
närtid.  

Kommunstyrelsen har också i närtid beslutat att väsentligt stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter i ett samarbete med Raoul Wallenberg Institutet. Ett arbete där Lunds kommun 
tillsammans med institutet utvecklar kriterier och arbetssätt för MR-certifiering av kommuner.  
HBTQ-frågor kommer att vara en viktig del a det arbetet. 

  



 
 

Avslutningsvis vill jag tacka Mats Helmfrid för detta tillfälle att lyfte detta viktiga arbete här i 
Kommunfullmäktige. Jag välkomnar också moderaternas nyvaknade intresse för HBTQ-
frågor.  Så sent som hösten 2014 stoppade ju annars moderaterna, tillsammans med bl.a. 
Sverigedemokraterna, skarpa och konkreta förslag om förbättrat HBTQ-arbete i samband med 
budgeten här i Kommunfullmäktige. Det handlade om förslag såsom HBTQ-certifiering och 
arbete med genuspedagogik och normer.  

Jag kan därför inte annat än glädjas över moderaternas förändrade syn i frågan. Det är en 
omsvängning som jag är övertygad kan bidra till ett bättre och ett mer tidsenligt arbetssätt 
med frågorna inom hela kommunens arbete och jag ser fram emot att få möjligheten att 
samarbeta med dig och andra för att i närtid med gemensamma krafter stärka HBTQ-arbetet. 

 

 
Lund 28 september 2016 
 

 

Anders Almgren 

Kommunstyrelsens ordförande 
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