Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse och föredragningslista
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

1 (4)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2018-05-17

Tid

17.30

Plats

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Månadsrapport 2018
Dnr KU 2018/0064

4. Tydligare styrning och uppföljning inom kulturverksamheten
Dnr KU 2018/0144

5. Beställning av gymnastikhall vid arenaområdet i Lund
Dnr KU 2018/0151

6. Nyttjanderättsavtal med Allmänna tennisklubben gällande
Smörlyckans idrottsplats
Dnr KU 2018/0150

7. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas
hus
Dnr KU 2018/0149

8. Yttrande över förslag till torgstrategi för Lunds kommun
Dnr KU 2018/0145

9. Yttrande över förslag till grönprogram för Lunds kommun
Dnr KU 2018/0104

10. Yttrande över handlingsplan gällande delaktighet för alla 2018-2020
Dnr KU 2018/0114

11. Yttrande över förslag till överenskommelse rörande samverkan
mellan Lunds kommun och idéburen sektor
Dnr KU 2018/0129
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12. Yttrande över planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2018/0089

13. Yttrande över motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg
(M) angående scoutverksamhet i norra Lund
Dnr KU 2018/0118

14. Lundaförslag angående skatepark på Östra Torn
Dnr KU 2018/0116

15. Lundaförslag angående skatehall i Lund
Dnr KU 2018/0117

16. Rapporter 2018
Dnr KU 2018/0007
a.) Information om Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun
b.) Lägesrapport gällande Stadshallen i Lund

17. Redovisning av meddelanden 2018
Dnr KU 2018/0008

18. Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Dnr KU 2018/0009

Elin Gustafsson (S)
Ordförande

Katarina Franzén
Nämndsekreterare
katarina.franzen@lund.se

Page 2 of 125

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Ledamöter
Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)
Ersättare
Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Övriga
Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Peder Severin, jurist/vikarierande nämndsekreterare

Page 3 of 125

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Page 4 of 125

Tjänsteskrivelse
Kultur

1 (4)
Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0144

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Eklund
046- 359 51 67
annika.eklund@lund.se

Tydligare styrning och uppföljning inom
kulturverksamheten
Sammanfattning
Den 15 mars 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna ett
förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt att översända
det till kommunfullmäktige för fastställande. I likhet med andra politiskt
beslutade program, dit även biblioteksplanen räknas, kommer
intentionerna i det kulturpolitiska programmet att konkretiseras i treåriga
handlingsplaner, som i sin tur bryts ner i ettåriga verksamhetsplaner.
Sedan tidigare omfattas två enheter inom kulturverksamheten, Lunds
kulturskola och Lunds konsthall, av särskilda verksamhetsuppdrag som
beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2012 respektive 2014. Dessa
verksamhetsuppdrag utgör en särskild form av styrdokument, som inte
förekommer i andra förvaltningar och som har en otydlig ställning i
förhållande till övriga styrdokument i Lunds kommun.
Innehållet i verksamhetsuppdragen har redan arbetats in i det
kulturpolitiska programmets utvecklingsområden och prioriteringar för
att säkerställa att programmet håller fast vid de intentioner, som
verksamhetsuppdragen ger uttryck för. För att åstadkomma ökad
tydlighet vid styrning och uppföljning av kulturverksamheten föreslår
förvaltningen att verksamhetsuppdragen ska upphöra att gälla när det
kulturpolitiska programmet träder i kraft.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Förslag till kulturpolitiskt program, den 15 mars 2018, § 35, med
tilläggsmarkeringar den 17 maj 2018
Verksamhetsuppdrag för Lunds kulturskola och Lunds konsthall med
tilläggskommentarer, den 17 maj 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018, § 34
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018, § 35

Barnets bästa
Barn berörs indirekt av beslutet, inte minst då de utgör en primär
målgrupp för Lunds kulturskola. En ökad tydlighet kring styrningen av

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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kulturverksamheten innebär fördelar för barn, då den underlättar
uppföljning och möjliggör transparens i förhållande till allmänheten,
däribland de elever som tar del av kulturskolans utbud.

Ärendet
Bakgrund
Den 15 mars 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna ett
förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt att översända
det till kommunfullmäktige för fastställande. Programmet omfattar hela
den kommunala kulturverksamheten och syftar till att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området.
Processen kring framtagandet av programmet har skett mot bakgrund av
den översyn av styrdokument, som har genomförts inom kultur- och
fritidsförvaltningen under 2016-20171, vilken nämnden löpande har
informerats om. Syftet med översynen har varit att skapa en ökad
tydlighet i förhållande till allmänheten, förtroendevalda och medarbetare
när det gäller styrning och uppföljning av kultur- och
fritidsverksamheten.
Enligt den struktur som översynen har resulterat i kommer intentionerna i
varje politiskt beslutat program att konkretiseras i treåriga
handlingsplaner, som i sin tur bryts ner i ettåriga verksamhetsplaner.
Detta gäller redan för det idrottspolitiska programmet och
biblioteksplanen och kommer enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden
den 15 mars 2018 att gälla även för det ungdomspolitiska och det
kulturpolitiska programmet.

Berörda verksamheter
Sedan tidigare omfattas två enheter inom kulturverksamheten, Lunds
kulturskola och Lunds konsthall, av särskilda verksamhetsuppdrag som
har beslutats av kultur- och fritidsnämnden. Syftet med
verksamhetsuppdragen är, enligt den inledande texten i respektive
dokument, att ange vad verksamheten ska uppnå och varför detta är
viktigt.
Tidigare har det också funnits politiskt beslutade verksamhetsuppdrag för
skolbibliotekscentralen och för den öppna ungdomsverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2017 att låta
verksamhetsuppdraget för skolbibliotekscentralen upphöra i samband
med att den nya biblioteksplanen trädde i kraft. På motsvarande sätt har
nämnden den 15 mars 2018, § 34, beslutat att verksamhetsuppdraget för
den öppna ungdomsverksamheten ska sluta gälla när det nya
ungdomspolitiska programmet träder i kraft. I båda fallen har innehållet
och intentionerna i verksamhetsuppdragen införlivats i de nya

Kommunkontoret genomför för närvarande motsvarande översyn för hela Lunds
kommun på för att säkerställa tydlighet i styrning och uppföljning på
kommunövergripande nivå.
1
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programmen, som i sin tur kommer att brytas ner i handlings- och
verksamhetsplaner.

Otydlig status
Problemet med verksamhetsuppdragen är att de utgör en egen form av
styrdokument, som inte har någon tydlig plats i nämndens eller
kommunens struktur för styrning och uppföljning. Deras ställning i
förhållande till de politiskt beslutade programmen är otydlig, vilket
innebär svårigheter för både den politiska nivån och för
kulturverksamheten vid planering och uppföljning. Det föreligger en
påtaglig risk för dubbel styrning och för en otydlighet i förhållande till
allmänheten, förtroendevalda och medarbetare. Det råder också osäkerhet
kring vilka delar av kultur- och fritidsverksamheten, som ska ha politiskt
beslutade verksamhetsuppdrag och vilka som inte ska ha det.
En nationell utblick har inte resulterat i exempel från andra kommuner på
liknande lösningar gällande styrning och uppföljning. Politiskt beslutade
verksamhetsuppdrag förefaller vara en konstruktion, som är unik för
kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Alternativ till verksamhetsuppdrag
För att säkerställa att förslaget till kulturpolitiskt program är tillräckligt
heltäckande för att omfatta hela den kommunala kulturverksamheten har
intentionerna i verksamhetsuppdragen för Lunds kulturskola respektive
Lunds konsthall arbetats in i programmets utvecklingsområden och
prioriteringar.
För att ytterligare möjliggöra uppföljning beslutade nämnden i december
2017 att koppla en indikator om Lunds konsthall för 2018 till nämndens
utvecklingsmål Platser för möten. Syftet är att säkerställa att Lunds
konsthall fortsätter att sträva efter att vara en av landets främsta
konsthallar i såväl sitt utbud som presentationen av detta utbud. Till
samma utvecklingsmål finns sedan tidigare en indikator för Lunds
kulturskola, som syftar till att säkerställa att verksamheten strävar efter
att ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sitt kulturutövande och att
kötiden ska vara så kort som möjligt.

Tydligare roll- och ansvarsfördelning
En av de vägledande principerna i det förslag till kulturpolitiskt program,
som nämnden fattade beslut om den 15 mars 2018 handlar om kulturens
självständighet:
”För att kulturella uttryck ska fungera som en kraft i demokratin och
samhällsutvecklingen krävs kulturell och konstnärlig frihet. Politiken
skapar förutsättningar för kultur och konstnärlig verksamhet och fattar
inte beslut om det konstnärliga innehållet. Detta ska i stället formas fritt
av varje verksamhet, förening eller fristående kulturaktör.”
Genom det kulturpolitiska programmet anges den långsiktiga politiska
inriktningen för kulturverksamheten i Lunds kommun. Ansvaret för
själva genomförandet, som regleras i handlings- och verksamhetsplaner,
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vilar på förvaltningen i samverkan med interna och externa intressenter.
Denna roll- och ansvarsfördelning förutsätter att nämnden har förtroende
för att förvaltningen utför sitt uppdrag, i det här fallet tar fram treåriga
handlingsplaner och ettåriga verksamhetsplaner, i enlighet med den
inriktning som anges i programmet.
Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens uppfattning att det,
när det kulturpolitiska programmet träder i kraft, inte längre föreligger ett
behov av politiskt beslutade verksamhetsuppdrag för Lunds kulturskola
och Lunds konsthall.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

det kulturpolitiska programmet vid fastställande ska ersätta
verksamhetsuppdragen för Lunds konsthall respektive Lunds
kulturskola.

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
Kulturchef

Lina Heimer
Tf. administrativ chef
Beslut expedieras till:
Akten
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Verksamhetsuppdrag för Kulturskolan Lund
Beslutat av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-13.


Kulturskolan erbjuder barn och unga i Lund möjlighet att utifrån deras lust och nyfikenhet
utveckla och lära sig kulturella och konstnärliga uttryck och därigenom kunna göra sina röster
hörda i samhällsliv och kulturliv.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun säkerställa att
barn och ungdomar i Lund även fortsatt har goda förutsättningar att ta del av
kulturupplevelser, utveckla sin kreativitet och pröva olika estetiska uttryck i sin vardag”
(utvecklingsområde Barn och unga).



Eleverna är delaktiga i kulturskolans verksamhet och utveckling samt ges inflytande i de
frågor som berör dem.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun fortsätta att
utveckla former för att göra barn och ungdomar delaktiga i kulturverksamheterna och deras
utveckling samt ge dem inflytande i de frågor som berör dem” (utvecklingsområde Barn och
unga).



Kulturskolans pedagogiska verksamhet har hög kvalitet och strävar efter att eleverna i
undervisningen ska få de redskap och den tid som krävs för att de ska finna, utveckla och
uttrycka sin egen kulturella och konstnärliga identitet.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun främja och
bedriva ett kulturpedagogiskt arbete med hög kvalitet som en integrerad del av all
kulturverksamhet” (utvecklingsområde Demokrati och mångfald).



Kulturskolan erbjuder en bred bas för barn och unga som vill utveckla sitt kulturutövande och
sina kreativa förmågor samt möjliggör för barn och unga att utvecklas till professionellt
utövande kulturaktörer och entreprenörer.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun säkerställa att
barn och ungdomar i Lund även fortsatt har goda förutsättningar att ta del av
kulturupplevelser, utveckla sin kreativitet och pröva olika estetiska uttryck i sin vardag”
(utvecklingsområde Barn och unga).
” Därför ska Lunds kommun fortsätta att uppmärksamma och skapa goda förutsättningar för
befintliga och nya entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar genom förmedlande
och förstärkande insatser” (utvecklingsområde Professionellt kulturliv).



Kulturskolan erbjuder ett brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och ser till
barns och ungas egna kulturuttryck.

1
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Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun säkerställa ett
brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och ser till barns och ungdomars egna
kulturuttryck” (utvecklingsområde Barn och unga).


Kulturskolan är en mötesplats för elever, lärare och publik som skapar förutsättningar för
barns och ungas kulturella och konstnärliga utveckling.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Särskilt angeläget i den fortsatta
utvecklingen av Lund som kulturstad är att säkerställa den långsiktiga tillgången till fysiska
mötesplatser, i form av både platser och lokaler, som är anpassade för nutidens och
framtidens uttrycksformer” (utvecklingsområde Stärkt kulturell infrastruktur).



Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och unga oavsett bakgrund, förutsättningar och social
tillhörighet samt arbetar strategiskt för att alla barn och unga ska ha kunskap om
verksamheten.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun arbeta
strategiskt för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla oavsett bakgrund
och förutsättningar” (utvecklingsområde Demokrati och mångfald).



Kulturskolan arbetar strategiskt för att kötiden till verksamheten ska vara så kort som
möjligt.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun stärka och
vidareutveckla samverkan mellan förvaltningar som bedriver verksamhet riktad till barn och
ungdomar samt andra relevanta parter för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att
utveckla sitt kulturutövande” (utvecklingsområde Barn och unga)
Dessutom är andel elever i procent av åldersgruppen (6-19 år) på Kulturskolan en indikator till
nämndens utvecklingsmål ”Platser för möten”.



Kulturskolan arbetar aktivt i samverkan med Lunds förskolor, skolor och särskola och andra
relevanta parter för att ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sitt kulturutövande.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: se föregående punkt.



Kulturskolan erbjuder publik verksamhet på olika nivåer från en pedagogisk utgångspunkt
och som en del av det lokala kulturlivet och för att eleverna ska få erfarenheter som
kulturutövare och kulturella entreprenörer.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun möjliggöra
publik verksamhet på olika nivåer för att barn och ungdomar ska få erfarenheter som
kulturutövare och kulturella entreprenörer” (utvecklingsområde Barn och unga).

2
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Verksamhetsuppdrag för Lunds konsthall
Beslutat av kultur- och fritidsnämnden 2012-04-19.


Lunds konsthall ska sträva mot att vara en av landets främsta konsthallar i såväl sitt utbud
som presentationen av detta utbud.
Kommentar: Antal besök på Lunds konsthall per invånare är en indikator till nämndens
utvecklingsmål ”Platser för möten”.



Lunds konsthall ska genomföra utställningar av samtidskonst och annan konst ur ett
internationellt, nationellt och regionalt perspektiv.
Kommentar:
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun främja och
bedriva nyskapande kulturverksamhet ur ett regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv” (utvecklingsområde Fortsatt innovation).



Lunds konsthall ska presentera ett varierat utställningsprogram där det finns plats för såväl
det publikt breda som det smala.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Kulturutbudet i Lund ska innehålla bredd,
spets och genomgående ha hög kvalitet.” (utvecklingsområde Demokrati och mångfald)



Det pedagogiska arbetet med utställningarna ska vara en integrerad del av hela
utställningsprocessen och ska präglas av nytänkande och experimentlusta.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun främja och
bedriva ett kulturpedagogiskt arbete med hög kvalitet som en integrerad del av all
kulturverksamhet” (utvecklingsområde Demokrati och mångfald)
+ hela utvecklingsområdet ”Fortsatt innovation”



Lunds konsthall ska förutom sin utställningsverksamhet bedriva en varierad
programverksamhet i samverkan med det regionala konstlivet och andra intressenter.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: Se ovanstående punkt.



Verksamheten på Lunds konsthall ska präglas av gästfrihet och ett välkomnande tilltal.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun arbeta
strategiskt för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla oavsett bakgrund
och förutsättningar” (utvecklingsområde Demokrati och mångfald).
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Lunds konsthall ska arbeta strategiskt för att göra verksamheten synlig och tillgänglig för alla.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: Se ovanstående punkt
+ ”vidareutveckla strukturer för att synliggöra kulturaktiviteter av vikt och allmänintresse
som äger rum i Lund” (utvecklingsområde Stärkt kulturell infrastruktur).



Arbetet med offentlig utsmyckning enligt procentregeln ska spela en central roll i
kommunens stadsplanering.
Motsvarighet i det kulturpolitiska programmet: ”Därför ska Lunds kommun verka för
fortsatt innovativa lösningar inom konstområdet, till exempel genom djärva och nyskapande
satsningar inom utställningsverksamhet och offentlig konst” (utvecklingsområde Fortsatt
innovation)
Dessutom är procentregeln redan reglerad genom beslut i kommunfullmäktige



Vid inköp av lös konst ska tonvikten läggas på regionala konstnärer och/eller konstnärer som
är aktuella genom utställningar i regionen.
Kommentar: Regleras i riktlinjer för referensgruppen för konstinköp.

4
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Kulturpolitiskt program
för Lunds kommun

Röd text: Koppling till verksamhetsuppdraget för Lunds kulturskola.
Grön text: Koppling till verksamhetsuppdraget för Lunds konsthall.
Lila text: Koppling till båda verksamhetsuppdragen.

Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden
2018-03-15
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1. Inledning
Om det kulturpolitiska programmet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2017 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
ta fram ett förslag till nytt kulturpolitiskt program för Lunds kommun. Syftet med programmet är att
skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området, medverka till att förverkliga
de nationella och regionala kulturpolitiska målen samt bidra till att realisera kommunens vision: Lund
skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet (läs mer om målen och visionen i bilagan).
Ansvaret för att kulturen ska bli en kraft i kommunens utvecklingsarbete delas av alla kommunala
nämnder. Det kulturpolitiska programmet ska också vara vägledande i kommunens samverkan med
aktörer utanför den kommunala organisationen, till exempel civilsamhället, näringslivet och
akademin.
Det kulturpolitiska programmet anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med kultur
i Lunds kommun. Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en handlingsplan av kultur- och
fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Centralt för genomförandet är fortsatt
dialog både inom den kommunala organisationen och med externa samverkansparter.

Hur programmet har tagits fram
Framtagandet av det kulturpolitiska programmet har skett under perioden april-oktober 2017.
Processen har letts av kultur- och fritidsdirektören. För att driva och samordna arbetet har det
funnits en arbetsgrupp bestående av kulturchefen och två utvecklingsstrateger på kultur- och
fritidsförvaltningen. Till denna arbetsgrupp har knutits en referensgrupp bestående av verksamheten
kulturs ledningsgrupp samt en kulturutvecklare.
Samtliga medarbetare inom kultur har fått tillfälle att arbeta fördjupat med att ta fram underlag till
programmet. Processen har också innefattat dialog med tjänstemän från barn- och skolförvaltning
Lunds stad, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen. Dialogmöten har genomförts med externa samarbetspartners, såsom Lunds
universitet, Lunds universitets studentkårer, Region Skåne, Svenska kyrkan, de lokala
studieförbunden och fristående kulturaktörer. Ungas synpunkter om kultur har inhämtats i
samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer. Lundabornas synpunkter på Lunds
kulturutbud har inhämtats genom en medborgarundersökning våren 2017.
Under perioden december 2017-februari 2018 har en första version av det kulturpolitiska
programmet varit utskickat på en bred remissrunda till kommunala nämnder och bolag, externa
samverkansparter, studieförbund samt föreningar/aktörer som har mottagit projekt- och/eller
verksamhetsbidrag för publika arrangemang inom kultur 2017. Programmet har också publicerats på
kommunens webbplats tillsammans med en uppmaning till allmänheten att tycka till om innehållet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter tagit ställning till alla inkomna synpunkter och har
arbetat om programmet till en ny version.
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Definitioner
Kultur: Lunds kommuns kulturpolitiska program utgår från ett brett kulturbegrepp. Det innefattar
uttryck, utövare och verksamheter inom eller mellan de olika konstarterna (såsom dans, teater,
scenkonst, bild- och formkonst, design, musik, film och litteratur), kulturarvet (såsom arkiv, museer,
kulturminnen och kulturmiljöer), gör-det-själv-kultur och populärkulturella uttryck, fortbildning och
bibliotek. 1
Kulturaktörer: Individer, institutioner, företag, grupper eller organisationer där kultur är den
huvudsakliga delen av verksamheten.
Kulturella och kreativa näringar: Branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst,
mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism, besöks-/evenemangsnäring och
upplevelsebaserat lärande.
Amatörkultur: Alla former av icke-yrkesmässiga aktiviteter, som kan relateras till någon av de
etablerade konstarterna.
Professionell kultur: Yrkesmässig verksamhet och/eller verksamhet av hög konstnärlig kvalitet, som
bedrivs av kulturaktörer med relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt
kulturområde.
Kulturarv: Immateriella och/eller materiella spår och uttryck från det förflutna, som tillskrivs värde
och används i samtiden, till exempel föremål, traditioner, språk, historiska lämningar, kulturmiljöer,
kulturuttryck och kulturlandskap.

2. Omvärlds- och närvärldsfaktorer
Omvärldsfaktorer
Den strategiska inriktningen för kulturpolitiken i Lunds kommun tar sin utgångspunkt i den nationella
och regionala kulturpolitiken samt i Lunds kommuns vision (se bilaga), men också i den allmänna
ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i samhället. Följande omvärldsfaktorer bedöms vara
särskilt viktiga att förhålla sig till:




1

Globaliseringen i samhället medför att länder, företag, organisationer, teknik, vetenskap,
massmedier och kultur blir allt mer sammanflätade och beroende av varandra. Genom
sociala medier och ett ökat resande får människor mer kontakt med andra och kan ofta
känna större samhörighet med en internationell grupp än med det egna landet eller den
egna kommunen.
Den digitala utvecklingen med snabba förändringar inom medier och digital teknik ger nya
förutsättningar att skapa, ta del av och förmedla kultur. Det växande digitala utbudet gör att
fler målgrupper kan få tillgång till kultur, men det leder också till digitala klyftor mellan
användare och icke-användare och till växande skillnader i vilken kultur människor tar del av.

Den långsiktiga inriktningen för biblioteksverksamheten beskrivs i Lunds kommuns biblioteksplan.
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Fler och fler människor blir producenter av innehåll och det blir allt vanligare att publiken är
medskapande.
De kulturella och kreativa näringarna växer och får större betydelse för den ekonomiska
tillväxten och samhällets utveckling. Detta är branscher som präglas av en stor rörlighet, där
innovatören eller kreatören inte behöver vara beroende av en specifik plats eller ort för att få
sitt arbete utfört. Rörligheten ställer bland annat krav på en digital infrastruktur, som möter
de förändrade behoven.
De socioekonomiska skillnaderna ökar i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi Det
öppna Skåne 2030 (2014) pekar bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i
medellivslängd och hälsa kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön,
etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.

Närvärldsfaktorer
Det finns också lokala faktorer som kännetecknar och påverkar kulturområdet i Lund och som ligger
till grund för den strategiska inriktningen:













Invånarna i Lund har en generellt hög utbildningsnivå och ett stort kulturintresse. Här finns
ett aktivt kulturliv, som kännetecknas av såväl bredd som spets, och som inkluderar
studentlivet med sin rika tradition av kulturutövande.
I Lund finns en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Med de
nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer Lund som kunskaps- och
innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd.
Kulturhistoriskt har Lund haft stor betydelse, bland annat som politiskt och religiöst centrum
i Skandinavien under tidig medeltid.
Med sin medeltida stadskärna, sina kullerstensgator, korsvirkeshus och snart 900-åriga
domkyrka är Lund ett attraktivt turistmål, som årligen lockar ett stort antal besökare från
hela världen, och där kulturarvet är ständigt närvarande i stadsmiljön.
Genom sitt läge i Öresundsregionen har kulturverksamheter i Lund en potentiell publik, som
är många gånger större än det antal personer som bor inom kommunens gränser.
Inpendlingen till kommunen är stor i förhållande till dess storlek, Lunds folkmängd är 16 000
personer större under arbetstid än på kvällar och helger. På motsvarande sätt kan
lundaborna ta del av ett stort utbud av kulturinstitutioner och upplevelser på nära avstånd,
till exempel i Malmö och Köpenhamn.
Demografin förändras genom att antalet kommuninvånare förväntas öka kraftigt under de
kommande åren. Framför allt är det äldre och barn i förskole- och grundskoleåldern som
kommer att bli fler. Den globala oron bidrar till att andelen lundabor med rötter i andra
länder ökar. En konsekvens av dessa förändringar blir att behovet av kommunens stöd och
service förväntas öka i högre takt än tidigare.
Idag lever cirka fem procent av barnen i Lund i hushåll, som någon gång under året har
mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga biståndshushåll är cirka två procent.
Kulturverksamheten måste förhålla sig till vad lokala socioekonomiska skillnader innebär för
målgruppers olika resurser och behov.
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3. Strategisk inriktning
Vägledande principer
Lunds kommuns kulturpolitiska arbete utgår från följande tre principer:


Kulturens egenvärde
Kultur har i alla tider fungerat som ett sätt för mänskligheten att uttrycka sig och skapa
mening i tillvaron. Kulturen har ett eget inneboende värde, vilket innebär att den inte
behöver rättfärdigas, utan att den finns till i sin egen rätt. Kulturpolitiken syftar till att skapa
möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker lust och intresse.
Därigenom skapas samtidigt viktiga mervärden inom andra samhällsområden. Kulturen kan
till exempel utgöra en kraft när det gäller att skapa social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet samt ökad förståelse och stärkt dialog mellan människor. Inom områden som
demokrati, integration, turism, tillväxt, lärande och hälsa kan kultur bidra till nya perspektiv
och ökad kvalitet. Kultur är också viktigt för Lunds identitet och för att göra kommunen
attraktiv och angelägen, både för de egna invånarna och för omvärlden. Det finns ingen
motsättning mellan kulturens egenvärde och nytta. Dock är det viktigt att betona att det är i
egenvärdet, som Lunds kommuns kulturpolitik tar sin utgångspunkt.



Kulturens självständighet
För att kulturella uttryck ska fungera som en kraft i demokratin och samhällsutvecklingen
krävs kulturell och konstnärlig frihet. Politiken skapar förutsättningar för kultur och
konstnärlig verksamhet och fattar inte beslut om det konstnärliga innehållet. Detta ska i
stället formas fritt av varje verksamhet, förening eller fristående kulturaktör.



Kommunens roll som möjliggörare
Nämnder och bolag inom Lunds kommun har olika ansvarsområden, men också ett
gemensamt ansvar och uppdrag att utveckla Lund i enlighet med kommunens gemensamma
långsiktiga vision (se bilaga). I detta tvärsektoriella arbete utgör kulturen en central del.
Kommunens främsta uppgift är att stödja och möjliggöra utövandet och upplevelsen av
kulturell och konstnärlig verksamhet, att göra kulturupplevelser tillgängliga i hela Lund för så
många som möjligt samt att säkerställa att den offentligt finansierade kulturverksamheten
håller hög kvalitet. Kommunen ska tillhandahålla en väl fungerande kulturell infrastruktur, till
exempel i form av scener, lokaler och platser samt synliggöra utbudet och skapa
förutsättningar för samverkan, samordning och kommunikation. Kommunen står också för
olika former av ekonomiskt stöd och konsultativa insatser. För att komplettera det befintliga
utbudet bedriver kommunen kulturverksamhet i egen regi samt skapar plattformar för att
möjliggöra för fler aktörer att bidra till ett kulturliv med både bredd och spets.
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Utvecklingsområden
Följande stycke beskriver fem områden som Lunds kommun särskilt ska utveckla under de
kommande åren för att leva upp till sina kulturpolitiska ambitioner, möta omvärldens förväntningar
och hantera de allt snabbare förändringarna i samhället. Varje stycke avslutas med en lista över
prioriteringar för respektive område.
Stärkt kulturell infrastruktur
I Lund finns alla förutsättningar för att skapa ett öppet och kreativt kulturklimat. Här finns
experimentlusta, en vilja att upptäcka nytt och många unga invånare på liten yta. Det fria kulturlivet,
som inkluderar kulturutövare på såväl amatörmässig som professionell nivå, och den livaktiga
studentkulturen verkar sida vid sida med civilsamhället genom till exempel studieförbund, föreningar
och ideella krafter. Även Lunds universitet, Svenska kyrkan och andra trossamfund är aktiva och
tongivande kulturaktörer. För att alla delar ska kunna agera tillsammans och berika varandra krävs en
fungerande kulturell infrastruktur, det vill säga ett sammanhållet system av platser, lokaler, aktörer
samt stöd- och samverkansformer som tillsammans möjliggör utövandet och upplevelsen av kultur.
Särskilt angeläget i den fortsatta utvecklingen av Lund som kulturstad är att säkerställa den
långsiktiga tillgången till fysiska mötesplatser, i form av både platser och lokaler, som är anpassade
för nutidens och framtidens uttrycksformer. Att se kultur som ett samhällsbyggnadselement, som
utgör en naturlig och integrerad del av stadsutvecklingen är strategiskt viktigt, både för kulturlivets
utveckling och för kommunens attraktivitet som bostads- och besöksort. Nya modeller behöver
utvecklas i dialog mellan kommunala förvaltningar, fastighetsägare och kulturutövare för att
tillgodose lokalbehovet på lång sikt, där Lunds kommun i första hand ska utveckla och underhålla
befintliga lokaler samt se över möjligheter till ökat samutnyttjande. I områden där kommunen växer
och förtätas behöver det också skapas förutsättningar för kulturen att komma in tidigt i plan- och
byggprocesser.
Årligen återkommande evenemang i det offentliga rummet erbjuder mötesplatser och arenor för
lundabor och besökare att utöva och uppleva kultur. Även tillfälliga festivaler, föreställningar och
utställningar utgör värdefulla kontaktytor, liksom spontankulturella aktiviteter på gator och torg.
Lunds kommun ska tillsammans med det lokala kulturlivet skapa förutsättningar för ett rikare och
mer varierat kulturutbud på offentliga platser i alla delar av kommunen.
Därför ska Lunds kommun







låta ett kulturperspektiv genomsyra alla delar av stads- och samhällsplaneringen,
säkerställa en god tillgång till ändamålsenliga och i alla avseenden hållbara lokaler och
mötesplatser med god geografisk spridning, som kan förändras i takt med
befolkningsstrukturen och samhällets behov,
skapa förutsättningar för kulturaktörer att skapa oväntade möten genom att förlägga fler
arrangemang utomhus i det offentliga rummet,
fortsätta att utveckla kommunens bibliotek som offentliga arenor och möjliggörare av
kulturell verksamhet, i enlighet med kommunens biblioteksplan,
utveckla en infrastruktur för att attrahera, planera och genomföra nationella och
internationella kulturevenemang på ett genomtänkt och professionellt sätt,
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skapa förutsättningar för en mångfald av gränsöverskridande samarbeten att förverkligas
inom Lunds kulturliv genom att verka för en stärkt samverkan mellan olika offentliga
sektorer, den privata och den ideella sektorn samt mellan professionella yrkesutövare och
amatörutövare,
vidareutveckla strukturer för att synliggöra kulturaktiviteter av vikt och allmänintresse som
äger rum i Lund.

Fortsatt innovation
Nytänkande och experimentlusta är kännetecknande för Lund. Kommunens vision betonar
innovation, problemlösande och om att genom öppenhet och tillit hitta hållbara lösningar på dagens
och morgondagens utmaningar. Atmosfären är i hög grad internationell och här finns en unik
koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Detta märks i hög grad i kommunens
arbete med kulturverksamheter och kulturella och kreativa näringar. Kulturen är en av de sektorer
som arbetar konstant och medvetet med innovation, såväl när det gäller det konstnärliga innehållet
som i sätten att organisera sig och bedriva verksamhet.
För att kulturen ska fortsätta att vara en central drivkraft i kommunens utveckling behöver dess
betydelse och potential lyftas fram och vidareutvecklas tillsammans med andra samhällssektorer.
Den kreativitet, idérikedom och kompetens som finns inom kulturområdet kan bidra till ökad kvalitet
i till exempel skolan och äldreomsorgen samt ge nya perspektiv i övergripande planerings- och
utvecklingsprocesser. På så sätt blir kulturen en viktig motor i Lunds kommuns arbete med att hitta
hållbara lösningar på morgondagens utmaningar.
Digitaliseringen, i kombination med den ökande internationaliseringen och Lunds läge i
Öresundsregionen, medför att lokala kulturverksamheter idag ofta riktar sig till en regional, nationell
och internationell publik. Nya vägar öppnas för tillgängliggörande, dialog och nätverksbyggande, där
globala nätverk och gränsöverskridande samarbeten berikar det lokala – och vice versa.
Att förutse allt snabbare samhällsförändringar är inte alltid möjligt, men det går att påverka
förutsättningarna att hantera dem. Lunds kommun behöver fortsätta att stimulera nya uttryck och
idéer, bedriva aktiv omvärldsbevakning och kontinuerligt analysera behoven av
kompetensutveckling. Ett dynamiskt och föränderligt kulturliv förutsätter också en öppenhet för att
fler definitioner av kultur, som utmanar de traditionella, kan växa fram.
Därför ska Lunds kommun






intensifiera samarbetet kring forskning och kunskapsutveckling inom kulturområdet,
synliggöra och verka för att kreativa kompetenser bidrar till att höja kvaliteten inom andra
sektorer och till innovativa lösningar i arbetet med långsiktigt hållbar stads- och
samhällsutveckling,
ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet i stadens
kulturverksamheter,
främja och bedriva nyskapande kulturverksamhet ur ett regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv,
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verka för fortsatt innovativa lösningar inom konstområdet, till exempel genom djärva och
nyskapande satsningar inom utställningsverksamhet och offentlig konst,
vara lyhörd för signaler i om- och närvärlden och fånga upp såväl trender inom
kulturområdet som tendenser, vanor och behov hos olika målgrupper genom kontinuerlig
omvärldsbevakning,
främja och stimulera nya och experimentella sätt att synlig- och levandegöra Lunds samlade
kulturarv i samtidskulturen.

Demokrati och mångfald
Lund är en internationell kommun, präglad av kulturell mångfald. Här bor och verkar människor från i
stort sett hela världen, närmare en fjärdedel av invånarna har utländsk bakgrund och här utövas ett
stort antal religioner. Dessutom byter Lund en betydande andel av sin befolkning varje år. Denna
mångfald ska bejakas och speglas i ett mångsidigt, dynamiskt och internationellt kulturliv.
Kulturpolitiken i Lund behöver värna de befintliga målgrupper, som idag bär upp stora delar av det
lokala kulturlivet. Det är personer som med stort intresse, nyfikenhet och engagemang både deltar i
och utövar kulturverksamhet på regelbunden basis. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att
det fortfarande finns betydande skillnader i människors kulturvanor och möjligheter att ta del av
kultur. Detta kan till exempel bero på faktorer som geografiska avstånd, att kapaciteten i
verksamheterna inte är tillräcklig, bristande fysisk tillgänglighet eller ekonomiska förutsättningar.
Kulturutbudet i Lund ska innehålla bredd, spets och genomgående ha hög kvalitet. Alla som bor och
vistas i kommunen ska ha likvärdiga förutsättningar att uppleva och utöva sin idé om kultur. Visionen
för Lund är en plats där olikheter berikar och där människor kan vara sig själva. Kulturpolitiken ska
bidra till att människor i hela kommunen upplever de offentligt finansierade kulturverksamheterna
som välkomnande, inkluderande och tillgängliga för alla. Det samlade utbudet ska ha en tillräcklig
bredd för att alla ska kunna finna något som är angeläget och relevant.
Mångfald ska också prägla arbetet med Lunds kulturarv. Det innebär att de kulturhistoriska avtrycken
i form av byggnader, platser och landskap ska vara en del av kulturen i samtiden. Att hämta kraft i
historien för att tillsammans med andra skapa framtiden är också något som betonas i kommunens
vision. Kulturarvet ökar förståelsen för Lunds identitet, både i det förflutna och i den framtida
utvecklingen. Det fortsatta arbetet med Lunds kulturarv behöver bedrivas med en öppenhet för olika
perspektiv och förhållningssätt för att öka dess relevans hos alla, oavsett bakgrund och
förutsättningar.
Därför ska Lunds kommun




arbeta strategiskt för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla oavsett
bakgrund och förutsättningar,
möjliggöra ett varierat kulturutbud där det finns plats för såväl det publikt breda som det
smala,
främja och stimulera ett rikt och varierat amatörkulturliv samt uppmärksamma
amatörkulturens betydelse för såväl utövarna som det omgivande samhället,
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utnyttja kulturens kraft i arbetet med demokratiutveckling, integration, tillgänglighet och
mångfald genom att skapa arenor för yttrandefrihet och samhällsdebatt,
kontinuerligt analysera vilka faktorer som verkar inkluderande respektive exkluderande när
det gäller människors deltagande i kulturverksamheter,
främja och bedriva ett kulturpedagogiskt arbete med hög kvalitet som en integrerad del av
all kulturverksamhet,
verka för en ökad interkulturell förståelse och kunskap inom kommunala verksamheter och
bland fristående kulturaktörer,
erbjuda lundaborna goda möjligheter att tycka till om och påverka de offentligt finansierade
kulturverksamheternas utbud och tillgänglighet,
utveckla arbetet med att göra Lunds samlade kulturarv synligt, angeläget och tillgängligt, så
att det blir en angelägenhet för fler.

Professionellt kulturliv
I Lund finns goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för barn och ungdomar, som vill utöva
kultur och eget skapande. Dessutom erbjuder den unika studentkulturen många olika möjligheter för
unga utövare att växa och utvecklas inom konstarterna. För att kommunen ska kunna behålla sina
talanger och locka till sig nya måste personer, som vill satsa på en professionell karriär inom
kulturlivet uppleva sig ha goda förutsättningar att vidareutbilda sig och bedriva sin yrkesverksamhet
här. En god kulturell infrastruktur är en grundläggande förutsättning för detta, liksom möjligheter till
yrkesmässig utveckling och fördjupning.
Kulturutövare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar behöver få förutsättningar att
mötas, experimentera och tänka nytt. Därför är det viktigt att Lunds kommun fortsätter att stödja
och vidareutveckla nätverk, kluster, plattformar och inkubatorer, där olika aktörer inom samma eller
närliggande branscher har möjlighet att dela erfarenheter, korsbefrukta varandra och vidareutveckla
idéer. Det kan i sin tur bidra till att personer, som vill ägna sig åt konst och kultur stannar kvar i Lund
eller söker sig hit utifrån.
Det ska också vara lätt att som publik ta del av ett professionellt kulturliv. Ett brett utbud kan
kompletteras genom att unika uttryck lyfts fram av kommunen själv eller i samverkan med andra
aktörer. Kommunens vision talar om att lyssna och vara öppen mot världen utanför Lund för att få
nya perspektiv, odla innovationer, idéer och en stark demokrati. Fler gästspel i Lund och fler
möjligheter för Lunds kulturliv att gästspela utanför stadens gränser innebär såväl att Lund sätts på
kartan som att det lokala kulturlivet får nya impulser och kontaktytor. Residensprogram, där
yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder bjuds in till längre eller kortare
arbetsvistelser, är ett möjligt sätt att utveckla konst- och kulturlivet, bidra till ett ökat utbud och till
fler kontaktytor mellan svenska och internationella kulturutövare.
Därför ska Lunds kommun



verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom
kulturområdet i Lund,
använda dialog och kartläggning för att öka kunskapen om kulturutövares villkor och
möjligheter att utvecklas,
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fortsätta att uppmärksamma och skapa goda förutsättningar för befintliga och nya
entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar genom förmedlande och förstärkande
insatser,
vara lyhörd för mångfalden av kulturaktörer samt vid behov komplettera och utveckla nya
samverkansformer och stödsystem,
uppmärksamma professionella kulturaktörer och unika uttrycksformer,
stärka samverkan med akademiska konstnärliga utbildningar,
främja utbyten mellan professionella kulturaktörer på regional, nationell och internationell
nivå.

Barn och unga
Barns och ungdomars rätt till kultur är en prioriterad fråga i såväl den regionala som den nationella
kulturpolitiken. Lund har en ung befolkning, med en stor andel invånare under 25 år. Under de
närmaste åren kommer antalet barn i förskole- och skolåldern att öka kraftigt som en följd av den
demografiska utvecklingen. För att möta dessa förändringar och upprätthålla en hög kvalitet, bredd
och tillgänglighet i kulturverksamheter för barn och ungdomar krävs särskilda prioriteringar även i
den lokala kulturpolitiken.
Lund är, och ska fortsätta att vara, en plantskola för ung kultur. Att lära genom att lyssna, vara
nyfiken och skapa är också ett förhållningssätt som betonas i kommunens vision. Skolan har en viktig
roll när det gäller att förmedla kulturupplevelser, eftersom den når alla barn och unga. Estetik, kultur
och skapande ingår i förskolans och grundskolans uppdrag enligt läroplanerna. På gymnasienivå finns
i Lund flera estetiska spetsutbildningar, som lockar elever från andra kommuner att utbilda sig här.
Efter skoltid erbjuder kulturskolan barn och ungdomar möjlighet att utveckla och lära sig kulturella
och konstnärliga uttryck. Även den öppna ungdomsverksamheten ska ge ungdomar förutsättningar
att utifrån sina intressen och drivkrafter utveckla sitt eget skapande.
Vid sidan om de kommunala verksamheterna erbjuder många fristående kulturaktörer möjligheter
för barn och ungdomar att ta del av och utöva kultur. En betydande del av det unga kulturlivet i Lund
är knutet till studentvärlden, där kreativiteten bland annat tar sig uttryck i spex, karnevaler, orkestrar
och kulturföreningar. Bland professionella kulturutövare finns flera som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet med mycket hög kvalitet och vars kompetens är viktig att bygga vidare på i den
fortsatta utvecklingen av området.
Därför ska Lunds kommun






säkerställa att barn och ungdomar i Lund även fortsatt ska ha goda förutsättningar att ta del
av kulturupplevelser, utveckla sin kreativitet och pröva olika estetiska uttryck i sin vardag,
säkerställa ett brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och ser till barns och
ungdomars egna kulturuttryck,
stärka och vidareutveckla samverkan mellan förvaltningar, som bedriver verksamhet riktad
till barn och ungdomar samt andra relevanta parter för att ge alla barn och ungdomar
möjlighet att utveckla sitt kulturutövande,
möjliggöra publik verksamhet på olika nivåer för att barn och ungdomar ska få erfarenheter
som kulturutövare och kulturella entreprenörer,
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fortsätta att utveckla former för att göra barn och ungdomar delaktiga i
kulturverksamheterna och deras utveckling samt ge dem inflytande i de frågor som berör
dem,
synliggöra och bygga vidare på den höga kompetens inom barn- och ungdomskulturområdet
som finns hos kulturaktörer i Lund.

4. Genomförande
Handlingsplaner
Det kulturpolitiska programmet är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje
berörd förvaltning ska i sina åtaganden väga in programmets intentioner och prioriteringar. Treåriga
handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 2019-2021, ska tas fram av kultur- och
fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Handlingsplanerna är mer konkreta till
sin karaktär och ska innehålla beskrivningar av de insatser som tillsammans förutses leda till att
programmets utvecklingsambitioner uppnås. De ska som minst svara på






vad som ska göras
vem som ansvarar för genomförandet
hur det bidrar till att uppfylla det kulturpolitiska programmets intentioner
när det ska vara gjort
vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering.

Beslut om handlingsplaner fattas av verksamhetschefen för kultur. Handlingsplanerna bryts sedan
årsvis ned i verksamhetsplaner som kopplas till årsbudgetar2.

Uppföljning
Att arbetet som sker följer programmets intentioner säkerställs genom att kultur- och
fritidsförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp de treåriga
handlingsplanerna.

Aktualitetsprövning och revidering
Det kulturpolitiska programmet beskriver den strategiska inriktningen för det kulturpolitiska arbetet
från och med 2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens
befolkningssammansättning och den tekniska utvecklingen, går snabbt. En aktualitetsprövning av
programmet görs vid behov, antingen på initiativ från kultur- och fritidsnämnden eller kultur- och
fritidsdirektören. En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik måste göras om,
om programmets intentioner fortfarande bedöms vara relevanta och programmet uppfyller sitt syfte
som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla, men ändå ha varit föremål för en översyn.

Lunds kulturskola och Lunds konsthall har, vid sidan om handlingsplanerna, separata verksamhetsuppdrag
som har antagits av nämnden.
2
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Bilaga: Utgångspunkter för det kulturpolitiska programmet
Nationella kulturpolitiska mål
Målen för kulturpolitiken (prop. 2009:10/3) är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:


främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor



främja kvalitet och konstnärlig förnyelse



främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas



främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan



särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom litteratur och läsfrämjande, inom film,
arkitektur, formgivning och design, inom arkivområdet samt inom kulturmiljöområdet.
Regionala kulturpolitiska mål och strategier
Den regionala kulturplanen för Skåne (2015) är ett samverkansdokument, som har formats i samtal
med regionens kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. Kulturplanen innehåller två
kulturpolitiska mål:



Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets.
Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

De övergripande kulturpolitiska strategierna är:











stärkt kulturell infrastruktur
förbättrade villkor för konstnärligt skapande
ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden
stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet
stärkt dialog inom kultursektorn
stärkt kunskapsutveckling och forskning
ökad användning av digitaliseringens möjligheter
utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn.

Prioriterade målgrupper för den regionala kulturpolitiken är barn och unga samt nationella
minoriteter.

13
Page 26 of 125

Vision och förhållningssätt för Lunds kommun
Lunds kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i april 2017, beskriver ett önskvärt
framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun. Visionen sammanfattas i
rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. De förhållningssätt som
ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda:


Lyssna: Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.



Lära: Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande
driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.



Leda: Vi leder och vi visar mod och handlingskraft, vi genomför förändringar och tar initiativ.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och
våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Strategi för barnets bästa
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har antagit
Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska
beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn
påverkas och hur barns bästa har beaktats. En barnrättskommitté har uppdraget att följa och
utveckla arbetet för att genomföra strategin.
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Kultur- och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-359 95 64
karin.larsson3@lund.se

Beställning av gymnastikhall vid
arenaområdet i Lund
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att
beställa tre och en halv positioner idrottshall med inriktning gymnastik
för skolidrott och föreningsverksamhet. Barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen kommer att nyttja anläggningen under dagtid,
framför allt två positioner och gymnastikföreningarna kommer att nyttja
lokalerna under helger och lov samt kvällstid.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Barnchecklista, daterad den 3 maj 2018
Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning inom
Klostergården 1:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2018

Barnets bästa
Projektets genomförande påverkar barn positivt. Gymnastikföreningarna
i Lund bedriver verksamhet framför allt för barn och unga, som skulle
påverkas positivt om deras lokalförutsättningar förbättrades. Barnets
bästa har beaktats i arbetet. Separat barnchecklista har upprättats.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att
beställa tre och en halv positioner idrottshall inom fastigheten
Klostergården 1:6. Hallen anpassas för gymnastik, men ska fungera för
skolidrott och annan föreningsverksamhet. Projektet har arbetsnamnet
Heddahallarna 2.
Serviceförvaltningen utredde 2015 möjligheterna att bygga en anpassad
gymnastikanläggning vid Bollhuset. Ärendet blev därefter vilande i
avvaktan på hur idrottslokaler för den nya gymnasieskolan, Hedda
Andersson-gymnasiet skulle hanteras.
En ny utredning genomfördes av serviceförvaltningen 2017, som då
visade att tomten vid Bollhuset var begränsad ytmässigt samtidigt som
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det ur ett stadsbyggnadsperspektiv fanns anledning att ta ett helhetsgrepp
om området och inkludera kringliggande områden. Utredningen visade
att Klostergården 1:6, vid Sparbanken Skåne Arena, var bättre lämpad för
föreliggande ändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2017, med
ovan nämnda utredning som underlag, att ge servicenämnden i uppdrag
att parallellt projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne
arena, varav den ena ska vara anpassad för gymnastikens behov, vilka
båda även ska användas av skolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har inkommit med lokalprogram över hallarnas
innehåll. I framtagandet av lokalprogrammet har kultur- och
fritidsförvaltningen haft dialog med gymnastikföreningarna.
För att uppfylla alla behov föreslås en lösning med tre och en halv
positioner aktivitetsyta, varav två positioner kommer att nyttjas för
skolans idrottsverksamhet under dagtid. Resterande en och en halv
position kommer framför allt att nyttjas av gymnastikföreningar, men kan
även nyttjas av skolan under dagtid. Detta kräver dock vidare utredning.
Gymnastikföreningarna kommer även att nyttja tvåpositionshallen för
fristående övningar. Utöver aktivitetsytan tillkommer sedvanliga
kringytor i form av omklädningsrum, kanslilokal, en mindre läktare m.m.
Med anpassad lokal för gymnastik avses i detta fall hallutrustning i form
av fasta gymnastikredskap såsom MD-gropar, skumgrop, fasttrack,
airtracks, tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Denna
utrustning kommer att finnas i en och en halv-positionshallen. Även
takhöjden anpassas för att uppfylla de rekommendationer, åtta meter som
alla discipliner klarar förutom trampolin och rytmisk gymnastik som
kräver tio meter. Tvåpositionshallen får sedvanlig utrustning och
linjering.
Fastigheten Klostergården 1:6 har vissa begränsningar i form av
säkerhetsavstånd till järnvägsspår, fjärrvärmeledningar samt inlast till
arenan. Dessa parametrar avgör anläggningens exakta utformning och
läge på fastigheten.
Investeringen har varit uppe i lokalgruppen samt investeringsgruppen och
är upptagen i ekonomisk verksamhetsplan. Detaljplan som medger
ändamålet finns för området.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
beställa gymnastikanläggning inom fastigheten Klostergården 1:6

att

av kommunstyrelsen begära att medel ska tilldelas genom
kommunstyrelsens reserverade medel till kultur- och
fritidsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden
som en följd av utökade driftkostnader

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Beställning av nybyggnad, Gymnastikanläggning
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1. Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut
Ärendenamn: Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning
inom Klostergården 1:6
Beslutsunderlag: se nedan punkter 2, 3 och 4.
Ärendet Dnr KU 2018/0151 var uppe i kultur- och fritidsnämnden den 17 maj
2018 och förslag till beslut är:
Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att hos
servicenämnden beställa nybyggnation av en gymnastikanläggning inom
fastigheten Klostergården 1:6.
Att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsmedel för kultur- och
fritidsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden till följd av
investeringen.

2. Bakgrund och behov
2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
Projektet föranleds av följande två faktorer, Utbildningsförvaltningen och
Barn- och skolförvaltningen har behov av nya idrottslokaler samt att
gymnastikföreningarna i Lunds kommun har behov av en specialanpassad
lokal för sin verksamhet. Med specialanpassad lokal avses i detta fall en lokal
med rekommenderade mått där gymnastikredskapen alltid ska stå framme. För
att uppfylla de rekommendationer på takhöjd som alla discipliner klarar krävs
en takhöjd på 8 m. Detta gäller inte för disciplinerna Trampolin och Rytmisk
gymnastik som kräver 10 m. Tomtens begränsningar med avstånd till
kringliggande järnvägsspår, fjärrvärmeledningar samt inlast till Sparbanken
Skåne arena avgör anläggningens exakta utformning och placering.
Investeringen har varit uppe i lokalgruppen samt investeringsgruppen och är
upptagen i kommunens EVP. En förstudie har gjorts av Serviceförvaltningen
som visade att det är möjligt att uppföra byggnaderna i denna beställning på
föreliggande tomt. Detaljplan finns för området.
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2.2. Behovsbeskrivning och syfte
Projektet ska tillfredsställa utbildningsförvaltningens och barn- och
skolförvaltningens behov av två salspositioner samt gymnastikens behov av en
gymnastikanläggning.
Skolan behöver lokalerna för att leva upp till läroplanens krav på
idrottsundervisning. Gymnastiken kan utveckla och expandera sin verksamhet
genom ändamålsenliga lokaler. Till exempel möjliggör det för större grupper
vilket kan minska antalet barn och unga som står i kö för att utöva gymnastik.
2.3. Alternativ till investeringen
Olika alternativ på lokalisering har utretts. Klostergården 1:6 har dock ansetts
mest lämplig utifrån flera parametrar. De andra studerade platserna har varit
för små tomter, inte haft en för ändamålet fungerande detaljplan, svårt att lösa
trafiksituationen, för långt avstånd till Hedda Andersson gymnasiet etc.
Gymnastikanläggningens omfattning har också utretts där det finns ett
politiskt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott att det är en fullskalig
gymnastikanläggning i enlighet med denna beställning som ska beställas.
Andra utreda alternativ skulle inte innebära någon avsevärd förbättring för
gymnastikföreningarna.
Om investeringen uteblir kommer inte skolan inom befintligt och planerat
lokalbestånd kunna tillgodose läroplanens krav på idrott. För
gymnastikföreningarna innebär det att de fortsatt få bedriva verksamhet i
befintliga lokaler med de begränsningar det innebär.

3. Lösningsförslag och avgränsningar
3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)
Lösningen inbegriper tre och en halv positioner aktivitetsyta varav två
positioner kommer att nyttjas för skolans idrottsundervisning. Resterande en
och en halv position kommer framförallt att nyttjas av gymnastikföreningar
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men kan även användas av skolan under dagtid. Detta kräver dock vidare
utredning i form av lärarresurser och kompetens/utbildning inom
gymnastikens olika grenar. Gymnastikföreningarna kommer även att nyttja två
positions hallen till fristående övningar. Utöver aktivitetsytan tillkommer
sedvanliga kringytor i form av omklädningsrum, kanslilokal en mindre läktare
m.m. Hallen behöver ha en takhöjd på 8 m. Hallen utrustas med fasta
gymnastikredskap i form av MD-gropar, skumgrop, fasttrack, airtracks,
tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Två positionshallen får
sedvanlig utrustning och linjering.

3.2. Avgränsningar
-
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4. Förutsättningar
4.1. Tidsram
Anläggningen förväntas tas i bruk under 2020.
4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)
Projektets beräknade budget är 90 mnkr och finansieras inom kommunstyrelsens ram
för kultur- och fritidsnämnden. Investeringen bedöms infalla under 2018-2020.
Anläggningen beräknas innehålla 2500-2800 kvm BRA.

4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)
Preliminära driftskostnader är inte framtaget men eftersom det är ett
tillkommande objekt blir det en utökning av den totala driftskostnaden.
4.4. Följdinvesteringar
4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)
Beställningen avser hall betecknad med nr. 2 i nedan bild.
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4.6. Arbetsmiljö
När det finns mer detaljerade ritningar framtagna kommer
utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen att involvera
huvudskyddsombuden som får lämna synpunkter och godkänna ritningarna.

5. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
[Ort] [ÅÅÅÅ-MM-DD]
_______________________________________
Beställare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lund
2018-05-17
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Barnchecklista för Lunds kommun
Ärende: Beställning av gymnastikanläggning inom Klostergården 1:6.
Dnr: KU 2018/0151
1. Påverkar beslutet barn?
☒Ja
☐Nej
Förklara oavsett svar.
Ett beslut i enlighet med förslaget innebär att barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen kan
tillgodose behovet av idrottslokaler för sina elever. För gymnastiken som idrottsgren i Lund innebär det en
möjlighet att utvecklas och expandera. Det kan innebära att fler barn ges möjlighet att utöva sin idrott. Skulle
inte ett beslut fattas står barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen med en otillräcklig
kapacitet av idrottshallar vilket skulle innebära att de inte kan leva upp till läroplanen.

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

☒Nej

Förklara oavsett svar.
Dialog har inte skett direkt med barn men företrädare för gymnastikföreningar som bedriver den dagliga
verksamheten med deltagande barn och ungdomar har varit delaktiga i arbetet.

3. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa har beaktats i utformningen av hallen. T.ex genom att skapa möjligheter för en ökad
verksamhet jämfört med idag, att skapa möjligheter för gymnastiken där många barn är aktiva att få
ändamålsenliga lokaler m.m.
4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
-
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Kultur- och fritidsnämnden

Peder Severin
046-3594765
peder.severin@lund.se

Nyttjanderättsavtal med Allmänna
tennisklubben gällande Smörlyckans
idrottsplats
Sammanfattning
Allmänna tennisklubben i Lund (ATL) har idag ett avtal om upplåtelse av
mark avseende del av Helgonagården 5:1, som löper under en tidsperiod
om ett år i taget. ATL vill utveckla sin verksamhet inom Helgonagården
5:1 och har sökt externa medel för att finansiera utvecklingen. De externa
finansiärerna kräver garantier för att verksamheten kommer att kunna
fortsätta under tio år. För att möta dessa krav vill nu ATL tillsammans
med kultur- och fritidsförvaltningen skriva ett nytt avtal om upplåtelse av
mark som ska gälla under tio år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018
(denna skrivelse)
Gällande avtal med Allmänna tennisklubben i Lund avseende del av
fastigheten Helgonagården 5:1

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

Ärendet
Allmänna tennisklubben i Lund (ATL) har idag ett avtal om upplåtelse av
mark avseende del av Helgonagården 5:1, som löper under en tidsperiod
om ett år i taget. ATL vill utveckla sin verksamhet inom Helgonagården
5:1 och har sökt externa medel för att finansiera utvecklingen. De externa
medlen ska finansiera bygge av en paddelbana och ett utegym.
Utegymmet kommer att vara öppet för allmänheten kostnadsfritt.
De externa finansiärerna kräver garantier för att verksamheten kommer
att kunna fortsätta under tio år. Det finns för närvarande inte några
övergripande planer, som pekar på att användningen av området kommer
att förändras. Kultur- och fritidsförvaltningen vill av dessa anledningar
skriva ett nytt avtal med ATL, som ska gälla i tio år. Villkoren i avtalet
ska i övrigt inte ändras.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säga upp nu gällande
avtal om upplåtelse av mark med Allmänna tennisklubben i Lund
avseende del av Helgonagården 5:1

att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna ett nytt avtal
om upplåtelse av mark med Allmänna tennisklubben i Lund
avseende del av Helgonagården 5:1. Avtalet ska ha samma villkor
som tidigare avtal, men med en avtalstid om tio år med möjlighet
att förlänga avtalet ett år åt gången.

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Akten
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Kultur och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Återrapportering till kommunfullmäktige
avseende Föreningarnas hus
Sammanfattning
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
Föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av ett stöd från Lunds
kommun som för närvarande ligger på 200 tkr/år. I föreningens
återrapport ger styrelsen sina reflektioner över verksamheten så här långt,
med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015-att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt-att kulturoch fritidsnämnden verkar för att utredningen sker i nära dialog med
berörda nämnder och ideella föreningar. Kommunfullmäktige har i EVP
2016-2018 avsatt 200 tkr/ år för verksamhetsbidrag till Föreningarnas
Hus.
Under kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-02 beslutade man att
föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas. PIL
och LIPS skulle gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset.
Kultur- och fritidsförvaltningen skulle följa upp verksamheten med
återrapport senast hösten 2018.
För att uppfylla Kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få påbörja
arbetet bildade PIL och LIPS Föreningen Föreningarnas Hus i Lund och
rekvirerade medel för det första året. I mars 2017, öppnade
Föreningarnas Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till Lunds
föreningar.
Föreningen Föreningarnas Hus målsättning är att hitta en långsiktig
lösning för Föreningarnas Hus i Lund och sin återrapport ger styrelsen
sina reflektioner med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapporten
Föreningarnas Hus samt översända densamma till kommunstyrelsen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Föreningen Föreningarnas Hus i Lund ”Återrapport till Kultur- och
fritidsförvaltningen

Barnets bästa
De föreningar som har möjlighet att husera i Föreningarnas Hus har
verksamhet för barn och unga, vilket innebär att denna målgrupp indirekt
påverkas.

Ärendet
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
Föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av ett stöd från Lunds
kommun som för närvarande ligger på 200 tkr/år. I föreningens
återrapport ger styrelsen sina reflektioner över verksamheten så här långt,
med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2015, § 225, behandlat en
motion från Philip Sandberg (L) m.fl. och därvid beslutat
- att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för
- att skapa ett Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant,
samt
- att kultur- och fritidsnämnden verkar för att utredningen sker i nära
dialog med berörda nämnder och ideella föreningar.
Kommunfullmäktige har vid budgetbeslutet den 10-11 juni 2015 avsatt
200 tkr för vardera året 2016, 2017 och 2018 under kommunkontoret för
verksamhetsbidrag avseende Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 mars 2016 beslutat rekvirera av
fullmäktige avsatta medel för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutade
den 25 maj 2016, § 225/01, att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att tydliggöra de förutsättningar som utretts och som
finns för att få till stånd ett Föreningarnas Hus.
I en tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 kom en mer utförlig skrivelse
från kultur- och fritidsförvaltningen att betala ut rekvirerade medel för
ändamålet när parterna PIL och LIPS har bildat en juridisk person eller
organisationsform som bedöms tillförlitligt för ändamålet.
Under kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-02 beslutade man att
föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus under de
framställda förutsättningarna samt, förutsatt att fullmäktige beslutade
enligt kommunstyrelsens förslag, bifalla kultur- och fritidsnämndens
framställning om överföring av 200 tkr avseende 2016 för Föreningarnas
Hus från kommunkontoret till kultur- och fritidsnämnden
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige att besluta enligt
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas. PIL
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och LIPS skulle gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset.
Kultur- och fritidsförvaltningen skulle följa upp verksamheten med
återrapport hösten 2018.
Paraplyorganisationerna Lunds ideella paraplyorganisation (LIPS) och
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) har länge drivit
frågan om att inrätta ett s.k. Föreningarnas Hus i Lund. Målet var att
skapa ett Föreningarnas Hus där föreningar och organisationer
tillsammans kan vistas, bedriva verksamhet och utveckla Lunds
civilsamhälle.
Under senhösten 2016 erbjöd Kultur- och Fritidsförvaltningen PIL och
LIPS att hyra en lokal av Kultur- och Fritidsförvaltningen på Bytaregatan
6 som stod tom, då Ungdomspolitiken skulle flytta till Stor Södergatan
47. Kultur- och fritidsförvaltningen hyrde lokalerna av Paulsson och
hyreskontraktet sträcker sig till siste oktober 2018. Efter detta datum
kommer Kultur- och Fritidsförvaltningen inte längre hyra lokalerna. Efter
möten och visning av lokalerna beslutade paraplyorganisationerna
gemensamt att acceptera erbjudandet om att hyra lokalerna av kultur- och
fritidsförvaltningen mot en årshyra på 248 tkr.
För att uppfylla Kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få påbörja
arbetet bildade PIL och LIPS Föreningen Föreningarnas Hus i Lund och
rekvirerade medel för det första året. I mars 2017, öppnade
Föreningarnas Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till Lunds
föreningar.

Verksamheten Föreningarnas Hus i Lund
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
Föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av ett stöd från Lunds
kommun som för närvarande ligger på 200 tkr/år.
Föreningarnas Hus i Lund ligger idag på Bytaregatan 6 C, våning 3.
Lokalen är på cirka 113 kvadratmeter och består av sex rum, varav ett
större, kök/hall samt toalett.
Fyra av rummen har avsatts som reguljära kontor med en hyra på cirka
300 kr/kvadratmeter och månad. Ett av rummen har gjorts till ett
mikrokontor där upp till tio föreningar för 300 kr/månad kan få ett skåp
att förvara egna saker i och sedan dela på gemensamma arbetsytor i
rummet. Det större rummet gjordes till ett mötesrum som fasta
hyresgäster kan boka fritt och som externa kan hyra till en avgift. Övriga
ytor i lokalen är gemensamma och disponeras fritt av hyresgäster, externa
uthyrare och andra besökare.
Följande föreningsverksamheter har hyrt in sig i Föreningarnas Hus
sedan starten i mars 2017.
- LIPS
- PIL
- Föreningen Förebild
- Sverok
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- HBTQIA+-ungdomsgrupp (oklart om organiserad förening)
- Lunds FN-förening
- Tamam Lund
- Lundapride
- Tjejjouren/Lunds Kvinnojour
- Aurora Lund
- Kreativa Akademin
- Thomanders jul
- Hjälp Tiggare i Lund
- Röda Korsets Ungdomsförbund
- Lunds Fontänhus
- Hemgården
- NLP-föreningen
- Brottsofferjouren Mellersta Skåne
- Femjur Lund
- Oikos Community

Parterna PIL och LIPS
PIL och LIPS var båda parter som drev frågan om att inrätta ett
Föreningarnas Hus och sedermera bildade Föreningen Föreningarnas
Hus. Utfallet för respektive organisation och synen på huset idag är dock
olika.
PIL:s medlemsföreningar har visat ett lågt intresse av att nyttja
lokalerna. Endast PIL själva har utnyttjat lokalen för möten och liknande.
Ambitionen om att huset skulle bli en grogrund för nya föreningar att
starta i har också uteblivit. PIL ser i nuvarande form inget behov eller
intresse av att för egen del fortsätta driva huset.
LIPS ser ett stort intresse hos medlemsföreningar samt andra föreningar
inom samma verksamhetsområde. Lokalerna utnyttjas mer och mer idag
och många uttrycker sig positivt om huset och dess positiva påverkan på
deras verksamheter. Av de lokaler som finns har mikrokontoren använts i
mycket stor utsträckning. Många ser möjligheten att förvara föreningens
saker och ha tillgång till ett mötesrum till låg kostnad som fördelaktigt.
De större kontoren är än idag inte fullt uthyrda, men även här finns ett
ökat intresse. Det beror dels på att föreningar som har den ekonomiska
kapaciteten att kunna ha ett eget kontor ofta redan har det, och då är det
inte självklart att flytta till nya lokaler. LIPS tror dock att det kommer bli
lättare att hyra ut det ju mer etablerat och varaktigt huset blir. Då vågar
man ta steget och flytta dit.
LIPS ser med stor positivitet på Föreningarnas Hus i Lund, och har som
mål att säkerställa att det finns kvar även efter 2018.
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Föreningen Föreningarnas Hus rekommendationer
Stöd i driften
Det har funnits utmaningar för en ideell styrelse som inte befinner sig i
lokalerna dagtid att sköta den dagliga driften av huset. Man vill kunna
säkerställa att verksamheten alltid håller hög kvalitet och det finns någon
som kan sköta den dagliga driften, med underhåll, representation och så
vidare.
Det finns två huvudsakliga alternativ för att göra detta: antingen genom
att anställa en “husvärd”/kanslist, eller att driva huset mer som ett
kooperativ, där samtliga hyresgäster tar ansvar för drift, underhåll och
utveckling av lokalen. De båda exemplen tydliggörs i föreningens
återrapport.
Husets placering
För att huset ska bli en samlingsplats dit föreningsaktiva vill och enkelt
kan komma för att jobba och utbyta tankar och idéer behöver det också
vara lättillgängligt. Det centrala läget som Föreningarnas Hus har haft, på
Bytaregatan, har varit positivt för verksamheten.
Huset behöver inte ligga så centralt som Bytaregatan, en viss avvägning
kan göras för att sänka hyreskostnaden, men den bör åtminstone ligga
någonstans i de centrala delarna av Lund.
Redan nu, trots att huset inte är fullsatt, märks det av att lokalerna är
mindre än optimalt. De gemensamma ytorna är små, och i de fall
mötesrummet är bokat (vilket det är de flesta vardagskvällarna) finns inte
mycket utrymme för de som inte har egna kontor. Utrymmet bland
mikrokontoren lämpar sig väl för individuellt arbete, men kanske mindre
för gruppdiskussioner, spontana möten och umgänge inom och mellan
föreningar. Den dagen engagemanget kring huset växer, antalet
hyresgäster ökar och en finansiering är säkrad bör man se över
möjligheterna att få en lokal vars storlek är bättre anpassat för detta
ändamål.
Utökat stöd
För ett blomstrande föreningshus som kan agera både som arbetsyta och
mötesplats för föreningar skulle stödet behöva utökas. Dels skulle ett
ökat lokalstöd möjliggöra en större lokal med plats för fler föreningar och
mer verksamhet, dels skulle ett driftsstöd för att ha en deltidsanställd
kanslist säkerställa att drift och administration håller en hög kvalitet och
att nya koncept, finansieringsvägar och samarbeten i och kring huset kan
utvecklas. För att få ut det mesta möjliga av Föreningarnas Hus i Lund
rekommenderar Föreningen Föreningarnas Hus därför att stödet från
Lunds kommun utökas till ett lokalstöd på i storleksordningen 250 tkr per
år och ett driftsstöd på i storleksordningen 150 tkr per år, totalt 400 tkr
per år.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna återrapporten Föreningarnas Hus samt översända
densamma till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Föreningen Föreningarnas Hus
Kommunstyrelsen
Akten
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Emmi Sundén
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Tekniska nämnden

Torgstrategi
Dnr TN 2016/204

Sammanfattning
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen i samråd
med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Dess ursprung
är en motion från Miljöpartiet de gröna: ”Gör torgen till mer levande, gröna,
attraktiva mötesplatser”.
Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet och behandlar
både torg, mindre platser och ”mellanrum” i staden. Genom de fem strategier
som presenteras ska Torgstrategins mål uppnås: att stadens torg och andra
offentliga platser tillsammans ska erbjuda en variation där det finns något för
alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en
levande stadskärna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26
Torgstrategi, daterad 2018-03-23
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2015-05-21 §111
Motion ”Gör torgen till mer levande, gröna, attraktiva mötesplatser”, daterad
oktober 2013

Barnens bästa
Det offentliga rummet ska vara inkluderande och fungera som en arena för
stadens invånare och besökare i alla åldrar, inte minst för barn. Genom att skapa
tryggare stadsmiljöer och mer inbjudande och lekfulla platser främjas barns
behov.

Ärendet
Ett förslag till torgstrategi har tagits fram av tekniska förvaltningen i samråd
med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Dess ursprung
är en motion från Miljöpartiet de gröna ”Gör torgen till mer levande, gröna,
attraktiva mötesplatser”.
Torgstrategin tar ett helhetsgrepp över det offentliga rummet och behandlar
både torg, mindre platser och ”mellanrum” i staden. Genom de fem strategier
som presenteras ska Torgstrategins mål uppnås: att stadens torg och andra
offentliga platser tillsammans ska erbjuda en variation där det finns något för
alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande arena för sociala möten och en
levande stadskärna.
Torgstrategin föreslås remitteras till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden innan den antas.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-03-26

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

remittera Torgstrategin till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Tekniska förvaltningen
Park- och naturkontoret

2018-04-24

Emmi Sundén
emmi.sunden@lund.se

Se sändlista

Remiss Torgstrategi
Dnr TN 2016/204
Härmed skickas Tekniska förvaltningens förslag på Torgstrategi över på remiss.
För bakgrund och beskrivning av dokumentet se bifogad tjänsteskrivelse samt
bilaga. Synpunkter ska inkomma senast den 8 juni till
tekniska.forvaltningen@lund.se.
Vid frågor kontakta Emmi Sundén, emmi.sunden@lund.se.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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BAKGRUND, AVGRÄNSNINGAR OCH MÅL

Lund står inför stora förändringar och det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över torg och andra platser i staden för att kunna utveckla
dem i en medveten riktning. Det offentliga rummet har en viktig roll
som demokratisk arena och ska erbjuda något för alla oavsett ålder,
kön, etnicitet, socio-ekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.
Exempelvis är uteserveringar uppskattade inslag i stadsmiljön men det
måste även finnas attraktiva konsumtionsfria ytor där alla kan vistas på
lika villkor.
Utöver de centrala torgen finns det andra ytor i staden som fyller en
funktion som mötesplatser; mindre ytor eller mellanrum vars rumslighet och karaktär lockar till vistelse och ger en positiv upplevelse till den
som rör sig genom stadsrummet. Dessa mellanrum spelar en viktig roll
i det nätverk som våra offentliga platser bildar, både som egna platser
och för att koppla ihop och stärka de större torgen. I kommunen finns
det även andra offentliga platser som fyller viktiga funktioner för lundaborna, såsom stadsdelstorg. Dessa beskrivs kort på nästa sida, men
behandlas inte ytterligare i detta dokument.

Det goda
livet

Identitet
tradition

Vatten och
grönska

Kommunikation

Mötesplatser

Året runt
dygnet runt

Blomsterfägring

Lekfullhet
tillåtande

Evenemang

Mål
Våra torg och andra offentliga rum
i stadskärnan är en
viktig förutsättning
för att skapa en
attraktiv stad. De ska
tillsammans erbjuda en variation där
det finns något för
alla och utgöra en
tillåtande och inkluderande arena för
sociala möten och en
levande stadskärna.

Torgstrategins mål är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen ska erbjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka tydliga karaktärer som gör dem till intressanta platser. Alla platser kan inte locka alla
men det ska finnas något för var och en.

att tillsammans skapa den attraktiva staden som är levande, tillåtande
och föränderlig. Det är människorna som gör staden och det är viktigt
att vi kan erbjuda jämlika, trygga, rena, tillgängliga platser utan konsumtionskrav, som kan användas över hela dygnet och året.

Det offentliga rummet är så mycket mer än den byggda miljön och det
är viktigt att samarbeta både förvaltningsöverskridande och externt för

Torgstrategin förhåller sig till andra dokument som behandlar stadskärnan, se sista sidan.

INLEDNING
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TORG UTANFÖR STADSKÄRNAN
STÅNGBY

Utöver torgen i stadskärnan finns det andra torg som erbjuder service
och fungerar som mötesplatser; stadsdelstorgen i Lund samt de östra
tätorternas centrum. Till dessa hör Fäladstorget, Linero centrum, Karhögs torg, Klostergårdens centrum, Nöbbelövs torg samt centrum i
Stångby, Brunnshög, Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.

NÖBBELÖVS
TORG

FÄLADSTORGET
BRUNNSHÖG

Stadsdelstorgen fyller en viktig funktion för vardagslivet för de boende
och har varierande karaktärer och innehåll. De ska i respektive stadsdel
fungera som en identitetsskapande plats som erbjuder förutsättningar
för möten, service och kommunikation. Dock behandlas de inte närmare i detta dokument då ett medvetet val har gjorts att fokusera på torg
och andra platser i stadskärnan.
På stadsdelstorgen ska det finnas uppställningsplats för food trucks,
tillgång till el, sittplatser samt service med god tillgänglighet och kommunikation. De ska fungera som attraktiva mötesplatser och erbjuda
närservice till de boende i området. Karaktär och utformning för respektive torg ska harmoniera med omgivande bebyggelse.

Mötesplats

Service

KLOSTERGÅRDEN C

LINERO
CENTRUM

KARHÖGS
TORG

Identitet

DALBY
Trekanten

SÖDRA SANDBY
Busstorget och Göranssons
rundning

VEBERÖD
Boddesplatsen

GENARP
Centrumparken

INLEDNING
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STADSKÄRNANS STRUKTUR

En väsentlig del av staden utgörs också av mellanrummen mellan
husen som genom stadskärnans karaktäristiska gatunät skapar flera
sträckor med spännande rumslighet. Detta bör ses som en stor tillgång
för det offentliga rummet och de ytor som skapas mellan byggnaderna
bör utnyttjas på ett bättre sätt än idag - genom att ha ett helhetstänk
kring det offentliga rummet, från fasad till fasad.

use
t

Bilden till höger visar stadskärnans
struktur. Den yttre gränsen illustrerar
den gamla stadsvallen som det idag
endast finns kvar delar av. Genom
stadskärnan går Stora Södergatan/
Kyrkogatan/Bredgatan som en mittaxel, i övrigt är gatunätet relativt
oregelbundet. De fyra största torgen
(Clemenstorget, Bantorget, Stortorget och Mårtenstorget) är markerade
i svart. De är väldefinierade ytor som
utgör viktiga referenspunkter och
mötesplatser i stadskärnan.

Skomakaregatan öster om Stortorget är ett exempel på ett gaturum
där omgivande byggnaders vinklar bidrar till mindre, informella platser.
I skissen nedan är gaturummet skrafferat för att visa hur det breder ut
sig mellan fasaderna och skapar utrymmen. Genom att ta tillvara denna
typ av platser kan det offentliga rummet utnyttjas i större utsträckning
för att kunna erbjuda fler varierade miljöer. Till höger syns Adelgatan
med karaktäristisk kullerstensgata och låg bebyggelse med rosor intill
fasaden.

Sto
rto
rge
Rå
t
dh

Lunds identitet är nära kopplad till miljön inne i stadskärnan med sin
mångskiftande bebyggelse från olika tidsperioder och sitt slingrande medeltida gatunät. Gatorna kännetecknas av den lilla skalan, små
trånga gator som i flera kvarter kantas av lägre bebyggelse upp till tre
våningar.

dsSta llen
ha

Ovan skiss över hur gaturummet breder ut sig
längs Skomakaregatan. Till höger syns Adelgatan
med karaktäristisk kullerstensgata och låg bebyggelse med rosor intill fasaden.
Foto: Michaela Tellenmark
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CENTRUM I FÖRÄNDRING

Vi är inne i ett historiskt högt tempo när det gäller stadsbyggnad: det
planeras för nya stora bostadsområden samtidigt som delar av centrum byggs om. Det finns olika tolkningar för hur detta kommer att
påverka stadskärnan, men det som är säkert är att Lund kommer att
fortsätta växa både till yta och befolkningsmängd vilket skapar ett
underlag för centrum att växa.
Torgen har en viktig roll i stadens struktur som mötesplatser och med
pågående och kommande förändringar får de delvis nya roller. Exempel på detta är Clemenstorget, som påverkas av stationsområdets
ombyggnad samt anläggandet av spårvägen, och Mårtenstorget, vars
placering längst ifrån Lund C tydligare kommer att kunna kopplas till
de övriga torgen vid en utökning av centrum. Även Stortorget hamnar
i ett nytt sammanhang när Stadshallen byggs om och Rådhuset får nya
funktioner.
Det sker ständigt förändringar i Lunds centrum när det gäller utbud
av butiker och restauranger och centrumhandeln har klarat sig relativt bra med tanke på konkurrensen från externa köpcenter. Det är en
annan känsla att gå omkring i den småskaliga stadskärnan och detta är
också något som bör utnyttjas och lyftas för att Lund ska profilera sig i
regionen.

Foto: Miriam Preis

Foto: Kennet Ruona

Längs Klostergatan har det tillkommit flera restauranger och delikatessbutiker och gatan
har fått en nisch som matgata. Mårtenstorget är en självklar destination för många men har
potential att utvecklas.

INLEDNING
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BRUKARE OCH MÅLGRUPPER

2754 ensamstående hushåll med barn

9800 boende i stadskärnan
41 000 studenter

67% med eftergymnasial utbildning
Inpendling 37 000
Utpendling 20 000

16 procent mellan 16-24 år

19 % födda utomlands

Trots att Lund är en studentstad syns inte studentlivet i någon större
utsträckning i centrum till vardags, då mycket av det är koncentrerat
mot stadens nordöstra delar, med utgångspunkt i Lundagård. Studenterna syns desto mer vid återkommande evenemang såsom Valborg
och Lundakarnevalen. Dock är inte Lund enbart en studentstad och
många som inte studerar söker sig till Malmö eller Köpenhamn på
grund av det större utbudet. Vad kan Lund erbjuda för att locka lundabor att stanna eller fler att besöka staden?
Tonåringar är också en viktig grupp som ofta blir förbisedd i planeringen av det offentliga rummet. Det är ingen köpstark grupp men har ofta
tid att vistas utomhus och är därmed viktiga för att göra staden mer
levande.

Vem är det offentliga rummet till för? Skissen ovan visar på det breda spektrum som kommunens befolkning utgör. Torget som plats har
sitt ursprung i antika Grekland där det fungerade som en demokratisk
arena där stadens invånare kunde göra sina röster hörda. Dagens torg
och offentliga platser bör spegla stadens befolkning och ge utrymme
för alla att ta plats i det offentliga rummet.
Lund har som studentstad en relativt ung befolkning. Den stora andelen studenter gör också Lund till en dynamisk stad med stor omsättning på befolkningen. Dessutom har staden en internationell prägel,
inte minst genom universitetet som lockar studenter och forskare från
hela världen. Dessa faktorer bidrar till en blandad befolkning, dock har
många den akademiska bakgrunden gemensamt vilket kan ses som en
homogeniserande faktor.

Foto: Miriam Preis

Foto: Miriam Preis

Platser och evenemang i det offentliga rummet lockar olika besökare och bör spegla befolkningen i stort. Det är viktigt att de är inkluderande och att alla känner att det finns något för
dem.
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TORG OCH ANDRA PLATSER
CLEMENSTORGET

Kartan visar olika typer av offentliga
platser - från definierade namngivna
torg till mindre, informella platsbildningar. Den visar hur de fyra största
torgen är sammankopplade genom ett
nät av mindre platser och stråk, där alla
delar är viktiga för en varierad helhetsstruktur och en levande stadsmiljö.
De heldragna pilarna representerar
stråk som redan fungerar medan de
streckade pilarna visar stråk med utvecklingsbehov/-potential. Bilden visar
även hur viktiga mellanrummen är, både
som egna platser och för att stödja de
stora torgen. Den visar också otydligheten i kopplingen mellan Stortorget och
Mårtenstorget, där både Stadshallen
och Botulfsplatsen spelar viktiga roller.

Petriplatsen

Västra
Stationstorget

Knut den Stores
torg

Lundagård

Bytaregränd

BANTORGET

Domkyrkoplatsen

STORTORGET

MÅRTENSTORGET

Kattesund
Botulfsplatsen

ANALYSER
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KARAKTÄRISTISKA PLATSER

Så fort solen kommer fram på våren intas bänken längs Domkyrkans
södra sida och bänkarna på Stortorget av soltörstande lundabor. Även
Petriplatsen med sin grönska lockar många att slå sig ner. Dessa karaktäristiska lundaplatser har en historisk koppling till staden och fungerar
som mötesplats och vardagsrum - här blandas besökare och lundabor.
Utöver de etablerade platserna finns det många mellanrum i stadskärnan, se exempel nedan. I takt med att stadens struktur och dynamik
förändras krävs det att dessa ytor utnyttjas bättre för att nå upp till
dagens behov av mötesplatser. Funktioner som förr var självklara på en
plats måste omvärderas och i vissa fall bytas ut mot andra som skapar
det levande stadsliv vi vill ha. Hur ser lundabornas nästa favoritplats ut?

Till vänster dans i Kattesund under
Kulturnatten, Petriplatsen, som är en
av få gröna ytor i stadskärnan och
Domkyrkoplatsen där lundabor och
besökare samlas längs kyrkans södra
fasad. Nedan Kungsgatan samt Stortorget med dess solbänkar.

Foto: Meredith Andrews

Det finns även platser i anslutning till byggnader, såsom ytorna framför
Stadsbiblioteket, Stadshallen, Saluhallen och Konsthallen, som i större
utsträckning borde få sin karaktär utifrån byggnadens funktion. Många
verksamheter upplevs som anonyma utifrån och att luckra upp gränsen mellan inomhus och utomhus skulle gynna både verksamheter och
stadslivet.

Foto: Meredith Andrews

Foto: Per Nyberg

Foto: Kennet Ruona
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ZONER OCH MÅLPUNKTER

stud
e

mat/deli

sm

transport

mat/de

li

turi

Bilden visar på en bredd i stadskärnans
utbud som kan utvecklas genom att
ytterligare stärka specifika platser eller
stråk. Exempelvis har Mårtenstorget
stor potential att utveckla en nisch mot
mat och kultur med tanke på de starka
målpunkter som redan ligger vid torget
och som kan locka fler.

ntliv

Kartan visar hur de fyra största torgen
tangerar ett centralt område med fokus
på handel, restaurang och annan cityverksamhet. De färgade markeringarna
visar konceptuella zoner för transport,
handel, mat/deli, turism och studentliv.
Stjärnorna representerar viktiga målpunkter för kultur, nöje och transport.
Målpunkterna lockar olika brukargrupper och deras användning varierar över
dygnet och året.

handel

mat/deli
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Foto: Miriam Preis
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Foto: Per Nyberg
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Även där kommunen inte står som avsändare ger evenemang i det offentliga rummet ett mervärde till stadsmiljön. För att skapa en levande
och föränderlig stadskärna måste kommunen se till att arenan - i detta
fallet våra torg och andra offentliga platser - stödjer och underlättar
för olika aktörer att genomföra arrangemang.

VIN

n
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am

VÅ R S T A D

Årshjulet visar exempel på händelser som syns eller kan synas i det
offentliga rummet. Under sommar och vinter arrangeras flera evenemang inom Sommarlund respektive Vinterlund och under våren står
konceptet VårStad för att Lund ska vara Sveriges bästa vårstad. Kopplat
till dessa är stadens utsmyckning i form av blomsterprogram, julbelysning, etc. Därutöver finns de veckovis återkommande evenemangen,
såsom torghandel och loppmarknad. En del arrangemang är utomhus
och tar en naturlig plats i det offentliga rummet - exempel på detta är
Valborg, Kulturnatten och Lundakarnevalen. Andra är inomhus men kan
göra avtryck utomhus genom utsmyckning kopplad till evenemanget.

en
aspel
Lund

ÅRET I LUND

Årshjulet visar exempel på händelser som syns eller kan synas i det offentliga rummet. Under sommar och vinter arrangeras flera evenemang inom Sommarlund respektive Vinterlund och under våren står konceptet VårStad för att Lund ska vara Sveriges bästa vårstad.
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STRATEGIER FÖR EN LEVANDE STADSKÄRNA

TORGEN SOM ARENA

Skapa fysiska förutsättningar för
evenemang och bejaka olika aktörers
initiativ.

STÄRKA MELLANRUMMEN

!

Stärka stadens mellanrum för att
stödja de större torgen samt erbjuda
en större variation och dynamik.

DYGNET RUNT, ÅRET RUNT

PRIORITERAT HUVUDSTRÅK

Prioritera ett centralt huvudstråk som
stöds av ett nätverk av gator, gränder
och platser.

FYRA TORG, FYRA KARAKTÄRER
Renodla och utveckla de fyra största
torgens karaktärer så att de blir till
fyra unika individer.

#

Använda utsmyckning och belysning
för att variera det offentliga rummets
uttryck och funktion över dygnet och
året.

Genom dessa strategier ska Torgstrategins mål uppnås: att stadens
torg och andra offentliga platser tillsammans ska erbjuda en variation
där det finns något för alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande
arena för sociala möten och en levande stadskärna.

STRATEGIER
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TORGEN SOM ARENA

Torg och andra platser definieras till stor del av det som händer på
dem. Olika arrangemang kräver olika ytor - från stora evenemangsytor
till mindre platser - och kommunen har en viktig roll i att tillhandahålla
platser för arrangemang som är gratis och tillgängliga för alla. Att bejaka initiativ från olika aktörer ger även ett ökat förtroende för kommunen och en känsla av delaktighet, vilket stärker stadens sociala kapital.
För att skapa förutsättningar för evenemang krävs det en stödjande
infrastruktur i form av uppställningsytor, tillgång till el, avstängning av
trafik, sophantering, etc. Detta ska kommunen tillhandahålla och det
ska finnas tydlig information om hur man ska gå tillväga för att arrangera något. Även torghandel, loppis och food trucks är exempel på
uppskattade inslag som bidrar till en föränderlig stadsmiljö och gynnar
det lokala näringslivet och det ska lämnas utrymme och skapas förutsättningar för detta. Det ska finnas en flexibilitet kring hur det offentliga rummet kan och får användas, dock är det viktigt att avsändaren är
tydlig samt att torgens identiteter bibehålls.
Genom att tillfälligt förändra en plats kan man få folk att se staden ur
nya perspektiv och inspirera till ett alternativt användande. Detta kan
belysa maktstrukturer och få fler att ta plats i det offentliga rummet.
Tillfälliga installationer kan innefatta allt ifrån markbeläggning, möblering och belysning till projektioner på fasader eller digitala lösningar.
Att på detta sätt aktivera ytor medför en ökad trygghetskänsla, dessutom är det ett bra sätt att marknadsföra staden på.

Foto: Martin Olson

Foto: Meredith Andrews

Foto: Emmi Sundén

Foto: Kajsa Karlström
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PRIORITERAT HUVUDSTRÅK

Torgen i stadskärnan kopplas samman av ett nätverk
av gator och mindre platser. Genom dessa går ett
huvudstråk (lila pil) med en hög koncentration av
butiker, restauranger och kaféer. De turkosa linjerna illustrerar sekundära stråk som även de har ett
stort utbud av handel och restauranger. De rosa
streckade linjerna representerar ett nätverk av gator
som inte har samma utbud men som är viktiga som
alternativ och stöd till huvudstrukturen.
Huvudstråket ska prioriteras med avseende till drift
och utsmyckning och det ska ha förutsättningar för
tillfällig utsmyckning i form av krokar på fasader,
ställningar för vepor, etc. Detta medför en tydlighet kring flödena i stadskärnan där den övriga
strukturen inte är desto mindre viktig för att skapa
en dynamik mellan platser och stråk. Det är inte
alla verksamheter som vill ligga längs huvudstråket,
vissa har en profil som snarare behöver det lilla och
mindre generella.

CLEMENSTORGET

BANTORGET

STORTORGET

MÅRTENSTORGET

STRATEGIER
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
CLEMENSTORGET: STADENS FOAJÉ
Som det första besökaren möter vid ankomsten till Lund blir Clemenstorget stadens ansikte utåt och dess entré. Kunskapsstråket
tar avstamp här med spårvägen och torget blir ett möte mellan den
gamla stadskärnan och den nya staden. Stationsområdet är en självklar målpunkt i staden och Clemenstorget fungerar som en nod för
transport och kommunikation, samtidigt som det erbjuder utrymme
för möten och stadsliv.
Clemenstorget anlades på 1890-talet utanför den medeltida stadskärnan i nära anslutning till järnvägsstationen och står idag inför
stora förändringar i och med byggandet av spårvägen och ombyggnationen av Lund C. Torgets ombyggnad innebär bland annat att det
förlängs över Bangatan, att cykelparkeringen tas bort från torgets
yta samt att en spårvagnshållplats byggs centralt på torget. Den nya
gestaltningen har sin utgångspunkt i träden och andra befintliga element och den förädlar torgets karaktär samtidigt som det kommer
att ansluta till den nya stationen. Torghandeln finns kvar.

Det regnar - ska vi ta
vagnen upp till mötet
på ESS istället?

Vi tar nästa tåg till Köpenhamn istället, så vi hinner
gå en runda i Lund först

HÅLLPLATS
SPÅRVAGN

LUND C

BOULE

I didn’t know there’s so
much more to Lund than
the Cathedral!

TORGHANDEL
UTESERVERING

Entré till staden
Detta är Lund
Kommunikation

Som det första besökaren möter vid ankomsten till Lund blir Clemenstorget stadens ansikte utåt och dess entré. Här möts nytt och gammalt och stadens delar kopplas samman.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
BANTORGET: DET GRÖNA TORGET
Bantorget har en unik karaktär som både torg och park - ett grönt
torg. Det har i motsats till stadens äldre torg aldrig varit ett handelstorg utan ett prydnadstorg sedan det planterades 1867 som Lunds första kommunalt anlagda plantering. Idag upplevs Bantorget främst som
ett parkrum som många passerar på väg till Lund C eller mellan stadens
västra och centrala delar. I torgets förädling höjs körbanorna till nivå
med trottoarerna och skapar en miljö där torget sträcker sig från fasad
till fasad.

UTESERVERING

Äntligen sol! Var inte
vintern ovanligt lång
i år?

KLOSTERGATAN

LUND C
Ska vi ta en AW
på Grand?

Torget omges av vackra fasader såsom Grand Hotel och Holmbergska
palatset och dess klassiska uttryck förstärks med en ny fontän, markbeläggning och vackra detaljer. Längs med torgets diagonala stråk
anläggs en sittmur och den befintliga gräsytan höjs upp. Både Lilla
Fiskaregatan och Klostergatan som är starka stråk utgår från Bantorget vilket gör det till en viktig entré till staden från Lund C. Den nya
gestaltningen skapar fler möjligheter för besökaren att stanna upp och
vistas på platsen, även utan att konsumera.

GRAND HOTEL
Gå du och shoppa
så väntar jag här vid
fontänen

LILLA FISKAREGATAN

STADSPARKEN

Grönt torg
Uteserveringar
Vatten

Bantorgets unika karaktär är att det är en blandning av torg och park. Dess pågående ombyggnad förädlar befintliga kvaliteter och skapar bättre förutsättningar för möten.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
STORTORGET: STADENS HJÄRTA
Stortorget är Lunds äldsta torg som på medeltiden var en utvidgning
av Stora Södergatan i en trekantig form som framträder än idag. Under
lång tid var det stadens viktigaste handelsplats och idag är Stortorget
det naturliga hjärtat bland stadens torg och det självklara valet som
samlingsplats för manifestationer, valbodar och liknande. Det är det
folkliga torget som passar lika bra till vardagshäng som till konserter
och evenemang. Soliga dagar är bänkarna på torgets norra del fullsatta
och skulpturen Rymdfält av fred av Eduardo Chillida, i folkmun kallad
Klumpen, är en självklar mötesplats för många.
Stadshallskvarterets ombyggnad tillsammans med Rådhusets ändrade
funktion kommer att påverka Stortorgets dynamik och flödet vidare
mot Mårtenstorget. I samband med dessa förändringar bör Stortorget
förnyas. Beroende på Botulfsplatsens framtida funktion ska den gestaltas och anpassas till både Stadshallen, Stortorget och Saluhallen. Det
finns idag en stark koppling mellan Stortorget och Bantorget via Lilla
Fiskaregatan, som ytterligare kan stärkas genom att höja upp Stora
Södergatans körbana.

Look at all those swedes
enjoying the sun, must
be hard here in winter...

LILLA FISKAREGATAN

Kom ner till stan,
jag väntar på dig vid
Klumpen!

STORA SÖDERGATAN

SOLBÄNKAR

SKOMAKAREGATAN

RÅDHUSET
Undrar vad som
händer i Stadshallen i helgen?

STADSHALLEN

Mötesplats
Det naturliga hjärtat
Demokrati

BOTULFSPLATSEN

Stortorget är stadens naturliga hjärta där man möts, demonstrerar och lapar sol. Stadshallskvarterets ombyggnad kommer att på verka torgets dynamik och flöden.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
MÅRTENSTORGET: MARKNADSTORGET 2.0
Mårtenstorget anlades på 1840-talet när staden expanderade och
består idag till största del av en öppen yta som främst används till
torghandel och parkering. I och med ombyggnationen av Saluhallen
och den upphöjda körbanan väster om torget upplevs torgytan nu mer
sammanhängande och med sin öppna yta finns det stor potential i att
omgestalta och förnya Mårtenstorget till ett modernt marknadstorg
utifrån befintliga attraktiva funktioner.

STADSTEATERN

KONSTHALLEN
UTESERVERING

Mårtenstorget är det torg som ligger längst ifrån Lund C och kopplingen till Stortorget bör stärkas för att tydligare integrera torget i huvudstråket. En konsekvens av att Mårtenstorget ligger som det gör är att
det upplevs som det lokala torget för lundensaren - detta ger en positiv känsla av att hitta en alternativ plats med lokal och lekfull karaktär.
Ytan har bra förutsättningar som evenemangsplats och skulle kunna
vara en varierande och tillåtande yta. Uteserveringarna längs torgets
norra sida tillsammans med Saluhallen skapar förutsättningar för en
ännu tydligare prägel av mat- och marknadstorg. Det finns även viktiga
målpunkter för kultur- och nöjesliv på och i närheten av torget och det
planeras för bostäder och verksamheter i Kv Galten söder om torget.

Efter utställningen
ska jag prova något
nytt på Saluhallen

SALUHALLEN

LEK & KONST

Vi går och
leker medan du
handlar!

Det är så nice på Mårtenstorget, man träffar
alltid någon man känner

EVENEMANG

TORGHANDEL

Marknad
Kultur & mat
Lekfullhet

KV GALTEN

Mårtenstorget är ett handelstorg med lokal karaktär och har förutsättningar att få en
tydligare nisch mot kultur och mat.
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STÄRKA MELLANRUMMEN

Clemenstorget
Lund C
Juridicum
Knut den
Stores torg

Bantorget

förhåller sig till omgivande platser och stråk och hur viktiga de är för
stadens helhetsstruktur. En mindre plats kan erbjuda en annan mer
intim känsla än ett stort torg, dessutom kan de vara att föredra under
årets kalla del. Dock utnyttjas ofta inte dessa ytor till sina fulla potential. I takt med att staden förändras kan funktioner behöva omvärderas
och eventuellt flyttas för att möta dagens behov av mötesplatser och
vistelseytor. Exempelvis är cykelställ viktiga men bör placeras på ett
sätt som främjar stadslivet.

Klostergat

an

Lunds stadskärna karaktäriseras till stor del av det medeltida gaturummet och dess gränder och mellanrum. I dessa finns en till stor del
outnyttjad potential för att skapa mötesplatser. Genom att ta ett
helhetsgrepp kring stadskärnan och ha ett sekventiellt tänk kring
nätverket av offentliga platser kan dessa mindre platsbildningar eller
mellanrum användas som viktiga element för att koppla torgen till en
större struktur. Detta skapar en mer dynamisk upplevelse när man rör
sig genom staden och en större variation platserna emellan.
Skissen ovan visar ett exempel på mellanrum runt korsningen Bytaregatan/Knut den Stores gata. Här syns det tydligt hur mellanrummen
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DYGNET RUNT, ÅRET RUNT

Stadens utsmyckning lyfter fram årstidsväxlingarna och låter dem synas i det offentliga rummet och detta ska tydligare kopplas till det som
händer i form av evenemang och högtider. Det ska synas när något är
på gång och det ska finnas infrastruktur för detta i form av krokar på
fasader, hållare för vepor, fästen för markangöring, etc. Detta ska prioriteras längs huvudstråket. En utökad dialog med fastighetsägare och
näringsidkare där dekorationer och teman samordnas ger större effekt
både för stadsmiljön och den enskilda verksamheten.
Vi använder staden på olika sätt under året. Under sommarhalvåret är
det lätt och härligt att vistas utomhus medan det kan ta emot på vintern. Då är en lösning att satsa mer på stadens mellanrum och mindre
platser, som erbjuder en mer skyddad miljö. Även belysningen spelar en
viktig roll under dygnets och årets mörka delar. Exempelvis finns det
många fina byggnader som skulle lyftas med fasadbelysning, samtidigt
som det gör staden tryggare och vackrare. Även här måste kommunen
föra en dialog med fastighetsägare och hitta lösningar för samfinansiering, drift, etc.
Genom att använda digitala lösningar i form av hashtags, appar, audio
guides, etc kan platser eller evenemang marknadsföras utanför den
fysiska platsen. I en alltmer digitaliserad värld bör kommunen på vissa
platser bidra med wifi och laddningsstationer. Stadsmiljön ska erbjuda
en helhet som känns spännande och inkluderande, både för lundabor
och besökare. Detta bidrar även till branding och marknadsföring av
staden.

Foto: Christiaan Dirksen
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GENOMFÖRANDE

CLEMENSTORGET
Steg 2

TILLFÄLLIGT

FUNKTIONER

Ombyggnation
Lund C
Knut den Stores
BANTORGET
Steg 1

Nordsydliga
stråket

DIGITAL DIMENSION

#!

?

Sommarlund
EVENEMANG

Klostergatan

Föreningslivet

STORTORGET
Steg 3
Botulfsplatsen

Julbelysning
Pop-up

MÅRTENSTORGET
Steg 4
Kv Galten

När det gäller de stora torgen bör Stortorget byggas om efter Bantorget och Clemenstorget och därefter Mårtenstorget. Kopplingen torgen emellan behöver stärkas och här är Botulfsplatsen och Stadshallen
viktiga pusselbitar.
Detta dokument har ingen tidsmässig avgränsning och det ska snarast
implementeras i berörda verksamheter. Genom att tillämpa de beskrivna strategierna kommer vi att uppnå torgstrategins övergripande målsättning: att skapa en attraktiv stad med en bredd och variation som
erbjuder något för alla. En ökad kommunikation och samordning både
internt och externt är en förutsättning för ett lyckat resultat.

BESTÄNDIGT

Kattesund

TILLFÄLLIGA
INSTALLATIONER

VARDAGSLIVET

Långlördag

FYSISK PLATS

AKTÖRER

KOMMUNEN
Tekniska förvaltningen
Kultur och fritid
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen

EXTERNA AKTÖRER
Fastighetsägare
Näringsidkare
Universitetet
Citysamverkan
Föreningslivet

Det är många aktörer som berörs och ansvarar för det offentliga rummet och ett
utökat samarbete är av stor vikt för att skapa en levande stadsmiljö.
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MER INFORMATION/KÄLLOR

Lunds stadskärna, PM 14 till Lunds nya översiktsplan (2017)

Tillgängliga Lund (2014)

Stadsliv och möten, PM 8 till Lunds nya översiktsplan (2017)

Ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken (2013)

Arkitektur, identitet och varumärke, PM 6 till Lunds nya översiktsplan
(2017)

Arrangörsguiden, www.lund.se

Ramprogram för Lund C (2015)
Värna och vinna staden - fördjupning av översiktsplanen för staden
Lund (2005)

www.sparvaglund.se
Om inte annat uppges är foton tagna av park- och naturkontoret, tekniska
förvaltningen. Kartor och illustrationer är gjorda av Emmi Sundén.

Råd och riktlinjer för uteserveringar (2007)
Riktlinjer för upplåtelser på Stortorget
Möbleringsprogram - riktlinjer för möblering Lunds kommun (2018)
TORGSTRATEGI - För en levande stadskärna
Tekniska förvaltningen 180323

Skyltprogram - råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun (2016)
Parkeringsplan för bilburna besökare till stadskärnan (pågående)
Kommersiellt koncept Lund City (2016)
Foodtrucks i Lund - information och tillståndskrav (2016)
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Expediering av Remiss - Torgstrategi
Tekniska nämndens beslut justeras den 3 maj, därav "saknas" beslutet i utskicket.
Vänliga hälsningar
Monica Gonzalez Perez
Administrativa kontoret
Tekniska förvaltningen
Lunds kommun
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Tjänsteskrivelse
Stab

1 (3)
Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0104

Kultur och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Yttrande över förslag till grönprogram för
Lunds kommun
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun har
utarbetat ett förslag till ett nytt Grönprogram för Lunds kommun samt en
tillhörande handlingsplan. Förslaget har godkänts för att skickas ut på
samråd av tekniska nämnden den 14 mars 2018 samt av
byggnadsnämnden den 15 mars 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuds att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkter ska senast den 31 maj 2018 vara inskickade till
Tekniska förvaltningen via e-post eller brev.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till Tekniska nämndens
och byggnadskontorets förslag till nytt grönprogram för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 (denna
skrivelse)
Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 2018-02-22
Handlingsprogram för Grönprogram för Lunds kommun,
samrådshandling 2018-02-22
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
2018-02-22

Barnets bästa
Ett nytt grönprogram för Lunds kommun bidrar till att skapa, bevara och
utveckla barns tillgång till gröna miljöer och hållbar utveckling.

Ärendet
Arbetet med att ta fram ett nytt grönprogram för Lunds kommun har
pågått under ett antal år och det är nu dags att ta in synpunkter från andra
kommuner, myndigheter, organisationer och andra berörda.
Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra en sektors
program för kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna
värden ur ett helhetsperspektiv. Det ska också ligga till grund för det
operativa arbetet med grönstruktur och naturvård, vara ett viktigt
underlag för kommunens planering samt i berörda delar koordineras med

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0104

andra kommunala direktiv och sektordokument med bäring på
miljöfrågor. Grönprogrammet har en tidshorisont på ca 10 år.
I jämförelse med nu gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram
(2006) är föreliggande förslag ett mer kortfattat program och innehåller
fler illustrationer, figurer och hänvisningar än tidigare med syftet att göra
grönprogrammet mer lättillgängligt för fler läsare.
Detta grönprogram innehåller även ett försök att beskriva grönytors
kvalitetsaspekter på ett mer strukturerat sätt än tidigare, bl.a. genom
kvalitetsmått för parker och grönstruktur med avseende på tillgänglighet
och park-karaktärer. Även utmaningar och fokusområden kopplat till
planens mål lyfts fram på ett tydligare sätt än tidigare. I detta
grönprogram finns även ett större fokus på tätorternas grönstruktur i
förhållande till aktuella förtätningsambitioner.
Till samrådshandlingen följer ett förslag på handlingsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningens ställningstagande
Kultur-och fritidsförvaltningen anser att det nya förslaget för
Grönprogram för Lunds kommun är genomtänkt och välarbetat.
Programmets tillgänglighet för fler läsare, en beskrivning av
kvalitetsaspekter, barns tillgång till gröna miljöer och en hållbar
utveckling nämns i flera delar i det nya Grönprogrammet för Lunds
kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har genom kultur- och fritidsförvaltningen
ansvar för vissa anordningar för motion exempelvis motionsspår och
idrottsanläggningar.
Handlingsplanen tar upp god tillgänglighet till upplevelserika och
inkluderande miljöer som främjar rekreation, en aktiv fritid,
naturupplevelse och lärande. Programmet nämner även vikten av att
samutnyttja offentliga gröna miljöer för att skapa förutsättningar för en
mångfald av funktioner.
År 2012 fastställdes av regeringen 10 mål för friluftslivspolitikens
genomförande. Friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och
bedriva åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska
förbättras.
Även det idrottspoliska programmet benämns:
Det idrottspolitiska programmet formulerar ett uppdrag med mål och
viljeinriktningar för idrottspolitiken i kommunen. Programmet
presenterar bland annat utvecklingsområden inom tre teman:
”Stimulerande miljöer för idrott och fysisk aktivitet”, ”Stöd och service i
takt med tiden” samt ”Arrangemang och evenemang för ökad
attraktivitet”.
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Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0104

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta
att

ställa sig positiva till Tekniska nämndens och byggnadskontorets
förslag till nytt grönprogram för Lunds kommun

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 59

Förslag till samrådshandling Grönprogram för Lunds kommun

Dnr TN 2018/0153

Sammanfattning
Ett förslag till nytt Grönprogram för Lunds kommun har arbetats
fram och föreslås skickas ut på samråd.
Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra ett
sektorsprogram för kunskapsspridning och utveckling av kommunens
gröna värden ur ett helhetsperspektiv samt ligga till grund för det
operativa arbetet med grönstruktur och naturvård.
Förvaltningarna föreslår tekniska nämnden respektive byggnadsnämnden
att godkänna att samrådshandling gällande Grönprogram för Lunds
kommun skickas ut på samråd enligt föreslagen sändlista samt publiceras
på Lunds kommuns hemsida.

Beslutsunderlag
- Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse, daterad 22 februari 2018.
- Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling daterad 22
februari 2018.
- Handlingsplan för Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling,
daterad 22 februari 2018.
- Missiv samt sändlista för samrådshandling, daterad 22 februari 2018.
- Länkar till Grönprogram och handlingsplan
För digital nedladdning/utskrift (28 MB):
https://box.lund.se/d/0084a0fe9c/
För webbvisning: https://box.lund.se/d/a8db16e41d/

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S),
Mats Helmfrid (M) och Anne Dederichs (V) bifall till förvaltningens
förslag.
Anne Dederichs (V) yrkar som tillägg att vi önskar större tydlighet kring
ekosystemtjänsternas egenvärde och nytta för naturen, snarare än deras
nytta för människor.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt med fleras
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs
(V) tilläggsyrkande och finner det vara avslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-14

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samrådshandling för Grönprogram för Lunds kommun
samt tillhörande handlingsplan.
att uppdra åt förvaltningarna att skicka ut samrådshandling och missiv
enligt föreslagen sändlista samt publicera handlingarna på Lunds
kommuns hemsida.

Protokollsanteckningar
Emma Berginger (MP) och Lena Fällström (S) lämnar med instämmande
av Mats Helmfrid (M) följande protokollsanteckning: Våra respektive
partier har för avsikt att återkomma med synpunkter på programmet efter
samrådet.
Marit Stigsson (FI) lämnar följande protokollsanteckning; FI instämmer
med Miljöpartiets yrkande och protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Byggnadsnämnden
Remissinstanser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

TN 2018/0185

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-03-14 klockan 17.30–21.47

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande från och med § 53 kl 17.30 till och
med § 79 kl 21.22
Jens Gynnerstedt (MP), närvarande från och med § 54 kl 17.56 till och med
§ 83 kl 21.47
Cecilia Barnes (L)
Anne Dederichs (V)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Hansson (S), tjänstgörande ersättare för Margareta
Kristensson (S) från och med § 80 klockan 21.27 till och med § 83
21.47
Per Jakobsson (M), tjänstgörande ersättare för Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgörande ersättare för Jens Gynnerstedt
(MP) från och med § 53 kl 17.30 till och med § 54 kl 17.56
Camilla Neptune (L), tjänstgörande ersättare för Lars-Göran Hansson
(C)

Ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S)
Clas Fleming (V)
Jean Niyongabo (MP)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Per Eneroth, gatuchef
Anita Wallin, exploateringschef
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Maria Sjögren, utvecklingssamordnare
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 53-83

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 27 mars 2018 klockan 16.45

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-14

TN 2018/0185

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Paragrafer

§ 53-83

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse
2018-02-22

Maria Sjögren

1(3)

Tekniska nämnden/Byggnadsnämnden

maria.sjogren2@lund.se
Karl Magnus Adielsson
karlmagnus.adielsson@lund.se

Förslag till samrådshandling Grönprogram för Lunds kommun
BN 2018/0020
TF 2018/0153

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram ett nytt Grönprogram för Lunds kommun har pågått
under ett antal år och det är nu dags att ta in synpunkter från andra kommuner,
myndigheter, organisationer och andra berörda.
Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra ett sektorsprogram
för kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna värden ur ett
helhetsperspektiv samt ligga till grund för det operativa arbetet med
grönstruktur och naturvård.
Förvaltningarna föreslår tekniska nämnden resp. byggnadsnämnden att
godkänna att samrådshandling gällande Grönprogram för Lunds kommun
skickas ut på samråd enligt bifogad sändlista samt publiceras på Lunds
kommuns hemsida.

Beslutsunderlag
Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 2018-02-22
Handlingsplan för Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 2018-0222
Missiv samt sändlista för samrådshandling 2018-02-22
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-0222
Länkar till Grönprogram och handlingsplan
För digital nedladdning/utskrift (28 MB): https://box.lund.se/d/0084a0fe9c/
För webbvisning: https://box.lund.se/d/a8db16e41d/

Barnkonsekvensanalys
Ett nytt grönprogram för Lunds kommun bidrar till att skapa, bevara och
utveckla barns tillgång till gröna miljöer och en hållbar utveckling.

Ärendet
Arbetet med att ta fram ett nytt grönprogram för Lunds kommun har pågått
under ett antal år och det är nu dags att ta in synpunkter från andra kommuner,
myndigheter, organisationer och andra berörda.
Ambitionen är att det uppdaterade programmet ska utgöra ett sektorsprogram
för kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna värden ur ett
helhetsperspektiv. Det ska också ligga till grund för det operativa arbetet med
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-02-22
grönstruktur och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering
samt i berörda delar koordineras med andra kommunala direktiv och
sektordokument med bäring på miljöfrågor, exempelvis LundaEko II och
balanseringsprincipen. Grönprogrammet har en tidshorisont på ca 10 år.
I jämförelse med nu gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006) är
föreliggande förslag ett mer kortfattat program och innehåller fler illustrationer,
figurer och hänvisningar än tidigare med syftet att göra grönprogrammet mer
lättillgängligt för de fler läsare.
Detta grönprogram innehåller även ett försök att beskriva grönytors
kvalitetsaspekter på ett mer strukturerat sätt än tidigare, bl.a. genom
kvalitetsmått för parker och grönstruktur med avseende på tillgänglighet och
park-karaktärer. Även utmaningar och fokusområden kopplat till planens mål
lyfts fram på ett tydligare sätt än tidigare. I detta grönprogram finns även ett
större fokus på tätorternas grönstruktur i förhållande till aktuella
förtätningsambitioner.
Till samrådshandlingen följer ett förslag på handlingsplan. Handlingsplanen
kommer att beslutas och följas upp i respektive nämnd och kommer inte tas upp
i kommunfullmäktige.

Bakgrund
I september 2014 föreslog tekniska nämnden och byggnadsnämnden för
kommunstyrelsen att upprätta ett nytt grönprogram för Lunds kommun som
uppdatering av det grönstruktur- och naturvårdsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2006. Byggnadsnämndens och tekniska nämndens direktiv
godkändes av kommunstyrelsen med tillägget att kommunstyrelsens
arbetsutskott strategisk samhällsplanering utgör styrgrupp för arbetet, att en
representant för kommunkontoret ingår i ledningsgruppen samt att ett färdigt
förslag bör föreligga till kommunfullmäktige senast under 2016.
Uppföljning av direktiv
Enligt direktivet föreslogs programmet delas in i en inledning, en övergripande
del, tätortsdel, landsbygdsdel, åtgärdsdel/handlingsplan och en underlagsdel.
Detta har till största del uppnåtts med några mindre justeringar. Utöver
temakapitel för tätorter och landsbygd har även biologisk mångfald fått ett eget
temakapitel. Detta för att det inom detta tema finns stora överlappningar mellan
tätort och landsbygd. Kapitlet landsbygd har bytt namn till landskapet.
Den övergripande delen skulle förutom mål och strategier även innehålla en
vision. Då Lunds kommun nyligen tagit fram en ny vision som gäller hela
kommunen, föreslås ingen vision för grönprogrammet. Målformuleringarna är
dock av det mer visionära slaget.
I grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006) fanns omfattande inventering och
beskrivning av natur- och park-ytorna (B-del). Detta underlag ingår ej i
föreliggande förslag men har till stora delar uppdaterats och kommer publiceras
i ett kartbaserat format. Publicering av underlaget i kartformat kan dock bli
aktuellt först i samband med införande av en ny digital plattform för Lunds
kommuns interna och externa karttjänster, sannolikt under 2018. En
populärversion av programmet tas fram först efter att programmet antagits.
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Organisation och finansiering
Ansvaret för framtagandet av programmet har i enlighet med direktivet lösts
mellan tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Arbetets ledningsgrupp har
utgjorts av stadsträdgårdsmästaren, översiktsplanechefen, planchefen samt
chefen för miljöstrategiska enheten på kommunkontoret. Arbetsgruppen har
bestått av tjänstemän från tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret,
kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunkontoret.
Under processen har en referensgrupp kallats in vid ett tillfälle, då i formen av
ett dialogcafé till vilket olika intresseorganisationer bjudits in. Resultaten från
dialogcaféet har arbetats in i dokumentet.

Fortsatt behandling
Efter att samrådshandlingen skickats ut till enligt sändlista ges två månaders
möjlighet för synpunkter på samrådshandlingen. En samrådsredogörelse samt
förslag till ändringar beräknas föreligga styrgruppen, KSAU strategisk
samhällsplanering, tekniska nämnden och byggnadsnämnden under sista
kvartalet av 2018, för att därefter gå vidare till beslut i kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden/Byggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna samrådshandling för Grönprogram för Lunds kommun samt
tillhörande handlingsplan.
att uppdra åt förvaltningarna att skicka ut samrådshandling och missiv enligt
bifogad sändlista samt publicera handlingarna på Lunds kommuns hemsida.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Håkan Lockby, Teknisk direktör

STADSBYGGNADSKONTORET

Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör
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Expediering av TN Beslut 2018-03-14 § 59 Förslag till samrådshandling - Grönprogram för Lunds
kommun
Vänliga hälsningar
Monica Gonzalez Perez
Administrativa kontoret
Tekniska förvaltningen
Lunds kommun
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2018-05-03

KU 2018/0114

Kultur- och fritidsnämnden

Mats-Ola Nilsson
046-35 52 05
mats-ola.nilsson@lund.se

Remiss avseende handlingsplan gällande
Delaktighet för alla
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Till planen finns en
handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har tagit initiativ till att
utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016.
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats och skickats på remiss till
nämnder och styrelser för yttrande. Kultur- och fritidsförvaltningen anser
att åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen är angelägna, men att
handlingsplanen bör begränsas och göras mer fokuserad med färre antal
åtgärder så att den blir lättare att arbeta utifrån och att följa upp.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 (denna
skrivelse).
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 – 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 mars 2018, § 49 dnr KS
2018/0156
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Barn med funktionsnedsättning ska ha lika
möjligheter till kultur och fritid. Kulturskolan och mötesplatserna för
unga ska vara tillgängliga för alla. Handlingsplanen ska bidra
till att barn med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika
villkor.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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2018-05-03

KU 2018/0114

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Till planen finns en
handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har tagit initiativ till att
utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016.
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats av arbetsgrupper med
representanter för förvaltningarna samt arbetsgrupper från
funktionshinderföreningarna. En bearbetning av förslagen har därefter
gjorts av kommunkontoret och sedan har kommunstyrelsens arbetsutskott
skickat handlingsplanen på remiss till nämnder och styrelser för yttrande.
Att göra samhället tillgängligt för alla är en angelägen och viktig fråga.
För att åstadkomma förändring krävs fokus och prioritering. Åtgärder bör
vara avgränsade och möjliga att följa upp. Förslaget till handlingsplan
svarar tyvärr inte mot detta. Förslaget innehåller väldigt många åtgärder
(84). De flesta åtgärderna är exempel på det löpande arbetet i kommunen
som aldrig blir klart och därför är svåra att följa upp och bedöma
resultatet av. Många åtgärder är reglerade i lag eller förordning. Det finns
också åtgärder som andra än kommunen än ansvarig för.
Handlingsplanens åtgärder är inte kostnadsberäknade, vilket försvårar för
nämnden i sin prioritering av åtgärderna.
Sammantaget innebär det svårigheter för kommunen att utifrån
handlingsplanen bedöma resultatet. Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslår att handlingsplanen begränsas och görs mer fokuserad med färre
antal åtgärder vilket bidrar till en effektivare resultatuppföljning och
möjlighet att fortsatt skapa tillgänglighet för alla.
Handlingsplanens syfte är att genomföra planen Delaktighet för alla.
Planen innehåller ett övergripande mål och strategier inom olika områden
vilket är bra. Handlingsplanen borde utifrån planen innehålla 1-2 åtgärder
som är mest prioriterat inom respektive område för att skapa fokus och
möjlighet till ett gott resultat.
När det gäller åtgärder som samtliga nämnder ansvarar för anser kulturoch fritidsförvaltningen att det är positivt att det i samtliga förslag till
politiska beslut ska finnas beskrivningar av beslutets konsekvenser för
personer med funktionsnedsättning. Det är också positivt att varje
förvaltning ska utse en medarbetare som ombud för tillgänglighet inom
den egna förvaltningen. Kanske vore det dock bra om
konsekvensbeskrivningarna och tillgänglighetsombudet befinner sig
under ett större paraply i form av t ex mänskliga rättigheter. Att samla t
ex barnrättsfrågor, funktionsrättsfrågor och andra rättighetsfrågor under
samma paraply skulle skapa större möjligheter både för hela kommunen
och de enskilda nämnderna att bedriva ett systematiskt rättighetsarbete.
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2018-05-03

KU 2018/0114

Avseende de åtgärder som kultur- och fritidsnämnden är ansvariga för är
det i stort sett samma åtgärder som fanns i den förra handlingsplanen,
med några förändringar. Ambitionen i åtgärderna är bra, men det är som
beskrivet ovan inte alltid lätt att avgöra när de är åtgärdade. Var går
egentligen gränsen för att Kulturskolan och fritidsgårdarna ska vara
tillgängliga för alla, även för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning? Även den nya föreslagna ambitionen att det i
samtliga idrottsanläggningar ska finnas möjlighet till omklädningsrum
och toalett där personer med funktionsnedsättning kan ta med sig
personlig assistent oavsett kön är bra. Samtidigt kan det i praktiken vara
svårt att kunna åtgärda detta redan till 2020, då det kräver en hel del
arbete och prioriterade ekonomiska resurser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande avseende
handlingsplan gällande Delaktighet för alla.

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Lina Heimer
Tf administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-03-19

§ 49

Beslut om remiss handlingsplan
delaktighet för alla

Dnr KS 2018/0156

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun.
Till planen finns en handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har
tagit initiativ till att utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde
den 6 december 2016. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats som
föreslås skickas på remiss till nämnder och styrelser för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 – 2020
Kommunala funktionshinderrådets beslut den 6 december 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

remittera förslaget till nämnder, styrelser, kommunala
funktionshinderrådet, kommunala pensionärsrådet, LKP och
LKF för yttrande.

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser samt kommunala funktionshinderrådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-19

KS 2018/0235

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-03-19 klockan 13.30–15.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare

Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Britt Steiner, Planeringschef
Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Annette Henriksson, Finansekonom
Henrik Nygren, Lokalstrateg
Pål Svensson, Servicedirektör
Annika Eklund, Kulturchef
Håkan Samuelsson, Projektledare

Justerare

Philip Sandberg (L)

Paragrafer

§ 48-55

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-19

KS 2018/0235

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-19

Paragrafer

§ 48-55

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2018-02-19

KS 2018/0156

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Delaktighet för alla
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun.
Till planen finns en handlingsplan. Kommunala funktionshinderrådet har
tagit initiativ till att utarbeta en ny handlingsplan vid sitt sammanträde
den 6 december 2016. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats som
föreslås skickas på remiss till nämnder och styrelser för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 – 2020
Kommunala funktionshinderrådets beslut den 6 december 2016

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Barn med funktionsnedsättning ska ha lika
möjligheter till utbildning, fritid, kultur och rekreation. Lekplatser skall
anpassas till funktionsnedsatta barn. Fritidsgårdar och bygglekar skall
vara tillgängliga för alla. Skolan skall anpassa särskilt stöd till barn som
har olika former av funktionsnedsättningar. Handlingsplanen ska bidra
till att barn med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika
villkor.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till
Delaktighet för alla, plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Till planen finns en
handlingsplan.
Kommunala funktionshinderrådet skall medverka i utarbetandet av
planen för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar samt vid kontroll och uppföljning av planen.
Kommunala funktionshinderrådet har därför tagit initiativ till att utarbeta
en ny handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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KS 2018/0156

Plan och handlingsplan syftar till att göra Lunds kommun till en
lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med
funktionsnedsättningar. Insatser och anpassningar, som underlättar för
personer med funktionsnedsättning, är gynnsamma för alla
kommuninvånare. Att genomföra FN:s konvention i Lunds kommun
kommer att innebära förbättringar för alla kommuninvånare.

Mål
Målet för planen är att med utgångspunkt i FN konventionen ge alla
människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till
full delaktighet och jämlikhet, införliva funktionshinderaspekter inom
alla områden, så att funktionshinderpolitiska åtgärder införlivas i
samhällsplaneringen och att funktionshinderfrågor vägs in från början vid
all kommunal planering, undanröja hinder så att det blir möjligt för
människor med funktions-nedsättning att bli fullt delaktiga i
samhällslivet.

Uppföljning
Nuvarande handlingsplan innehåller många åtgärder, många av pågående
karaktär som gör det svårt att bedöma om åtgärden är genomförd. Den
innehåller även åtgärder som kommunen är skyldig att vidta enligt lag.
Det gör det svårt att göra en generell bedömning av om handlingsplanen
bidragit till att uppfylla planens mål.

Förslag till ny handlingsplan
Förslaget till ny handlingsplanen har utarbetats av arbetsgrupper med
representanter för förvaltningarna samt arbetsgrupper från
funktionshinderföreningarna. En bearbetning av förslagen har därefter
gjorts av kommunkontoret.
Förslaget föreslås remitteras till nämnder, styrelser och kommunala
funktionshinderrådet för yttrande. Remissinstanserna ombeds i sina
yttranden pröva åtgärder, ansvar och tidplan.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att

remittera förslaget till nämnder, styrelser och kommunala
funktionshinderrådet för yttrade

Carin Hillåker
tillförordnad Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser samt kommunala funktionshinderrådet
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Hej!
Med detta utskick vill vi ge er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan för
Delaktighet för alla 2018 - 2020.
Förslaget till ny handlingsplan har utarbetats av arbetsgrupper med representanter för förvaltningarna
samt arbetsgrupper från funktionshinderföreningarna. En bearbetning av förslagen har därefter gjorts
av kommunkontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget på remiss.
Svar på remissen önskas senast den 31 maj 2018
Vänliga hälsningar
Åsa Mårtensson
Lunds kommun
Sändlista:
Nämnder och styrelser
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet
LKP
LKF
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Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018 – 2020
Handlingsplanen innehåller följande delområden:
1. Attityder och bemötande
2. Information och kommunikation
3. Fysisk miljö
4. Utbildning och arbete
5. Kultur och fritid
6. Stöd, service och tjänster

1. Attityder och bemötande
Åtgärd

Ansvarig

Kommunala planer
Funktionshinderfrågor ska integreras i arbetet med
mänskliga rättigheter.
Verksamhetsplaner
Nämnderna ska inkludera mål och åtgärder i Delaktighet för
alla i sina verksamhetsplaner.
Konsekvenser av beslut
I samtliga förslag till politiska beslut ska det finnas
beskrivningar av beslutets konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning

kommunstyrelsen

Fortbildning
En kommungemensam fortbildning om normer, bemötande,
attityder och tillgänglighetsfrågor ska tas fram i samarbete
med funktionshinderrörelsen.

alla nämnder och
styrelser
från 2019 vård- och
omsorgsnämnden,
tekniska nämnden,
kultur- och
fritidsnämnden,
utbildningsnämnden
från 2020 samtliga
nämnder
vård- och
omsorgsnämnden

Medarbetare och förtroendevalda ska kontinuerligt erbjudas
fortbildning.
Stödmaterial för att sprida kunskap till medarbetarna kring
funktionshinderfrågor och normer ska utarbetas i samarbete
med funktionshinderrörelsen.
Ombud för tillgänglighet
Varje förvaltning ska utse en medarbetare som ombud för
tillgänglighet inom den egna förvaltningen.
Ombuden ingår ett kommungemensamt tillgänglighetsråd
för att förstärka samverkan mellan förvaltningarna
2. Samordnaren ska kontinuerligt ges fördjupad utbildning kring
tillgänglighetsfrågor.

alla nämnder och
styrelser

vård- och
omsorgsnämnden

1
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2. Information och kommunikation
Åtgärd

Ansvarig

Information på kommunens webbsida ska vara lättläst, enligt kommunstyrelsen
konceptet Klarspråk.
Information på kommunens hemsida ska kunna översättas
till teckenspråk och vara möjlig att använda med talsyntes.
Beslut och regler ska alltid tillhandahållas i alternativa
format. På allt informationsmaterial ska det stå: Vill du ha
materialet i annat format, kontakta ansvarig.
Även trycksaker som informerar om händelser i kulturlivet
ska göras tillgängliga i alternativa format.
Den internationella standarden för tillgänglig webb m m och
regler för hur handlingar och dokument görs tillgängliga skall
följas, och vägledande information om detta skall finnas på
kommunens hemsida
Behov av teckentolkning ska tillgodoses, en inventering av
teckenspråkskunnig personal ska genomföras.
Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska ha
tillgång till internet

alla nämnder och
styrelser

Alla hinder (ekonomiska, anpassningar, behov av stöd och
hjälp etc) som gör att personer med funktionsnedsättning
idag inte är del av det digitala samhället (internet, datorer,
mobiltelefoner etc) ska undanröjas.
Antalet taktila kartor och/eller talfunktioner i Lunds kommun
ska öka under planperioden.

byggnadsnämnden,
tekniska nämnden,
servicenämnden

En Tillgänglighetsguide skall finnas som kontinuerligt
uppdateras och vidareutvecklas.

byggnadsnämnden,
tekniska nämnden,
servicenämnden

2
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3. Fysisk miljö
Åtgärd

Ansvarig

Bostäder och lokaler
Tillgången på fullvärdiga LSS-bostäder ska vara så god att
en person kan välja bostad och inom en rimlig tidsram
kunna byta bostad när behov uppstår.

vård- och
omsorgsnämnden

Brister i ljudmiljön ska åtgärdas

alla nämnder och
styrelser

Alla särskilda boende för äldre ska ha hörteknisk utrustning i
dagrum och samlingslokaler.

vård- och
omsorgsnämnden

Kommunen ska kartlägga enkelt avhjälpta hinder och
undanröja dessa omedelbart i enlighet med HIN 3.

alla nämnder och
styrelser

Vid beställning av mindre ombyggnadsarbeten och
reparationer i gatumiljö och i kommunala byggnader ska
beställaren alltid bedöma, och dokumentera, vilka eventuella
förbättringsåtgärder avseende tillgänglighet som kan göras i
samband med arbetena.
Kommunala möten, seminarier och evenemang ska ske
med prioritering utifrån platsens eller lokalens tillgänglighet.
Inbjudan och annons om kommunala evenemang ska alltid
innehålla upplysningar om tillgänglighet, kontaktperson samt
information om närmaste busslinje och hållplats, tillgång till
handikapparkering och hur man når platsen med andra
färdmedel. Kommunens arrangörsguide ska vara
vägledande.
Anordningar som är viktiga för tillgängligheten, till exempel
hissar, porttelefoner, hörslingor, dörrautomatiker och
utrymningslarm ska alltid uppfylla sitt ändamål.
Regelbundna funktionskontroller ska utföras.
Frågorna om frångänglighet ska under perioden ägnas
särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att offentliga lokaler
har möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand
Skyltning gällande utrymning ska gås igenom och åtgärdas i
alla publika lokaler.

tekniska nämnden

Kommunen ska ta initiativ för att, i samarbete med
funktionshinderrörelsen, finna en tillfredsställande teknisk
lösning för porttelefoner vid kommunens förvaltningar för
besökare som är döva, har nedsatt hörsel eller syn eller är
blinda.

servicenämnden

alla nämnder och
styrelser

servicenämnden

servicenämnden

Samverkan med
Räddningstjänst Syd

3
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Basutformningsprogrammet “Bättre för alla” ska revideras
och tillämpas vid alla kommunala markanvisningar samt för
LKF för nybyggnation av bostäder.
Slutbesked för byggprojekt ges först efter inlämnande av
intyg från certifierad sakkunnig i de projekt där sådan finns,
eller efter kontroll vid slutsamråd av
byggnadsinspektör/tillgänglighetsrådgivare enligt upprättad
checklista i enlighet med PBL s krav.
Tekniska hjälpmedel
Tillgång till hörseltekniska hjälpmedel ska finnas i
kommunens samlingslokaler (lokaler som rymmer minst 10
personer).

byggnadsnämnden

byggnadsnämnden

servicenämnden, LKF
alla nämnder och
styrelser

Teleslingor ska skyltas tydligt både i kommunens lokaler och
i andra publika lokaler.
renhållningsstyrelsen
Sophantering
Nya sophanteringssystem ska vara tillgängliga och
användbara för alla.
Råd och anvisningar för utformning av sopsystem, soprum
och sopkärl ska utvecklas som även tar upp
tillgänglighets-aspekterna.
Informationsinsatser kring tillgänglig sophantering för
fastighetsägare ska genomföras löpande.
kommunstyrelsen
Upphandling
Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning ska ställas i all kommunal upphandling,
i enlighet med gällande LOU och EU:s upphandlingsdirektiv.

Utemiljön
Hinder i gatumiljön ska åtgärdas och hanteras i enlighet
med Tillgängliga Lund.

tekniska nämnden
servicenämnden och
byggnadsnämnden

Det offentliga rummet, gator och torg ska utvecklas så att
det blir tillgängligt för personer med funktionshinder.
- Exempelvis gångstråket över Stortorget.
Trottoarer och gångstråk ska hållas fria från hinder som
försvårar framkomligheten.
Riktlinjer för skyltar och varuexponering på gångbanor ska
ses över.
Enkelt avhjälpta hinder på kommunala lekplatser ska
identifieras och undanröjas i enlighet med Boverkets
föreskrifter HIN 3.
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Riktade informationskampanjer och bevakning av
trafikregler för cyklister och cykelparkering ska skärpas, i
samarbete med Polisen.
Vid upphandling av vinterväghållning ska krav ställas på
snöröjning som fungerar för personer med
funktionsnedsättningar.
Andelen hinder som undanröjs i gatumiljön, på kommunala
lekplatser och i kommunala byggnader ska öka.
.
Olika typritningar för gators utformning i Lunds kommun ska
ses över och revideras.

4. Utbildning och arbete
Åtgärd

Ansvarig

Utbildning
Varje elev ska få individuellt stöd utifrån sina behov för att
klara sin utbildning.

barn- och skolnämnden,
utbildningsnämnden

Elever med funktionsnedsättning ska ges goda möjligheter
till inkludering.
Förhållningssätt och arbetsmetoder ska utvecklas utifrån
varje elevs behov.
Skolan ansvarar för att det finns de resurser och hjälpmedel
som är nödvändiga för att studerande med syn-och
hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning ska
kunna fullgöra sin utbildning.
Föräldrars önskan om val av skolform ska mötas med
respekt och oavsett skolform ska eleven få det stöd som
eleven är i behov av.
Berörd personal ska ges löpande fortbildning med generella
och individuella delar utifrån aktuell elevs enskilda behov i
samråd med vårdnadshavaren.
Skolpersonal ska ha kännedom om och använda sig av
Skoldatateket för att elever och föräldrar med
funktionsnedsättning ska få tillgång till läromedel på ett för
dem användbart medium.
Alternativ och kompletterande kommunikation – ska vara ett
självklart stöd för de elever som är i behov av detta
5
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Alla elever ska under skoltiden få insikt i vad det innebär att
leva med funktionsnedsättning.
Skolpersonal och pedagoger ska fortbildas även om dolda
funktionsnedsättningar såsom t ex epilepsi.
Arbete
Kommunen ska eftersträva att allas arbetsförmåga tas
tillvara.

alla nämnder och
styrelser

Kommunen ska verka som föredöme och erbjuda
anställning, praktikplatser och sommarjobb till personer med
funktionsnedsättning. Möjlighet till individuellt anpassad
tjänstgöringsgrad ska finnas.
Rekryteringsprocessen ska säkra att inga individer/grupper
missgynnas.
Kommunen ska arbeta för mångfald bland medarbetarna i
den kommunala verksamheten.

5. Kultur och fritid
Åtgärd

Ansvarig

Kultur och idrottsverksamhet
Lunds kommunala scener ska inventeras och skall göras
tillgängliga genom exempelvis ramp, hiss och teleslinga.

kultur- och
fritidsnämnden

På kommunens bad ska det finnas liftar till bassängerna.
I samtliga idrottsanläggningar i omklädningsrummen ska det
finnas plats för personer i rullstol
Det ska i samtliga idrottsanläggningar finnas möjlighet till
omklädningsrum och toalett där personer med
funktionsnedsättning kan ta med sig personlig assistent
oavsett kön.
Kulturskolan ska vara tillgänglig även för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.
Konsthallen ska erbjuda guidning på teckenspråk för döva
och guidning för synskadade.
Kommunen ska informera om kamratkortet

6
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Åtgärd

Ansvarig

Föreningsliv
Föreningar som får bidrag från kommunen ska vid
arrangemang eller utlåning av lokaler tillgodose
tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.

kultur- och
fritidsnämnden,
socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden

Mötesplatser för barn och ungdomar
Fritidsgårdar och bygglekar ska vara tillgängliga för alla.

tekniska nämnden,
kultur- och
fritidsnämnden

Alla lekplatser på parkmark ska förses med en skylt med
information om lekplatsens namn, vart man vänder sig vid
felanmälan/förbättringsförslag.

6. Stöd, service och tjänster
Åtgärd

Ansvarig

Kollektivtrafik

tekniska nämnden

Kommunen ska samverka med Skånetrafiken för att säkra
att kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning.
Vid översyn av linjer för kollektivtrafik ska särskild hänsyn
tas till äldre personer och personer med
funktionsnedsättning. Exempelvis bör avståndet till
busshållplats vara max 250 meter.
Ett försök med Flextrafik modell Göteborg ska påbörjas
under perioden.
Färdtjänst
Tillräckligt antal specialfordon ska finnas i färdtjänsten så att
man även vid högtrafik kan få åka på önskad tid.

tekniska nämnden

Information ska ges till kunden om restid och eventuell
fördröjning på grund av samåkning.
Möjlighet till ensamåkning samt spontanresor mot högre
egenavgift ska utredas.
Personer med tillstånd att resa med specialfordon inom
färdtjänsten och är äldre än 75 år ska få resa gratis med
dessa fordon på samma villkor som övriga medborgare
äldre än 75 år reser i den övriga kollektivtrafiken.
Ledsagning
Person med funktionsnedsättning, som beviljats ledsagning,
ska utifrån sina behov själv bestämma om ledsagningens
omfattning och utförande (jämför färdtjänstanvändning)

vård- och
omsorgsnämnden
och socialnämnden

7
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Åtgärd

Ansvarig

Stöd och service
Kommunen ska verka för att personer med
funktionsnedsättning får information om vilka generella
insatser som finns i samhället.

vård- och
omsorgsnämnden

Kommunen ska leva upp till sin skyldighet att informera
personer med funktionsnedsättning om vilka insatser i form
av stöd och service som finns i samhället. En
sammanställning av vidtagna informationsåtgärder ska
redovisas.
Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska
vid sin pensionsålder kunna välja på att antingen kunna
fortsätta inom daglig verksamhet eller att kunna delta i
specialanpassad fritidsverksamhet.
Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska
kontinuerligt arbeta för att säkerställa att medarbetarna har
rätt kompetens för att kunna kommunicera med och bemöta
personer med olika funktionsnedsättningar.
Utbildningen i hörselskadekunskap och bemötande ska
utvärderas.
För personer med sådan funktionsnedsättning att de inte
kan förflytta sig till optiker respektive audionom ska
kommunen erbjuda utprovning av glasögon och
hörapparater i personens bostad.
Brukarinflytande
Vård- och omsorgsförvaltningen ska vidareutveckla
handläggnings- och genomförandeprocessen genom att
arbeta utifrån Socialstyrelsens nationella modell för
systematiskt arbetssätt och strukturerad individbaserad
dokumentation.

vård- och
omsorgsnämnden
och socialnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen ska vid uppföljning av
beslut fråga brukaren även om man har haft inflytande över
utformningen av insatsen.
Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser ska vården
utformas tillsammans med den enskilde.

8
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RELATERADE DOKUMENT
Internationella dokument
FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FNs barnkonvention
Salamancadeklarationen
Agenda 2030
Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter
EU:s funktionshinderstrategi 2010-2020
Nationella dokument
Diskrimineringslagen (2008:567)
Språklagen (2009:600)
Plan- och bygglagen (2010:900) med tillhörande förordning och Boverkets föreskrifter
Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (Skr. 2016/17:29)
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Prop. 2016/17:188)
Kommunala dokument
Integrationspolitiskt program för Lunds kommun med tillhörande handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter (2014)
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun
(Kommunfullmäktige 2014-06-11 - 12 § 121)
Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun (2012)
Medarbetarpolicy (2010)
Ungdomspolitiskt program (2008)
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Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2018-05-03

KU 2018/0129

Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Yttrande över förslag till överenskommelse
rörande samverkan mellan Lunds kommun
och idéburen sektor
Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. I förslaget
beskrivs syfte och mål med Lunds överenskommelse, samt vilka
principer och åtagande som ska ligga till grund för samarbete och
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter ska senast den 31 maj 2018 vara inlämnade till
kommunkontoret och styrgruppen för Lunds överenskommelse.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden ska ställa sig positiv
till förslaget till överenskommelse rörande samverkan mellan Lunds
kommun och idéburen sektor.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018 (denna
skrivelse)
Förslag till Lunds överenskommelse den 7 mars 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Organisationer som företräder barn ges
ytterligare förutsättningar att förmedla barns rättigheter, perspektiv och
åsikter i processen med en lokal överenskommelse och i framtida
samarbeten.

Ärendet
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) och Lunds
ideella föreningars paraplyorganisation (LIPS) har uppmärksammat
frågan om en lokal Överenskommelse mellan Lunds kommun och den
idéburna sektorn i Lund. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den
13 juni 2016 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram förslag till
arbets- och dialogprocess för att arbeta fram förslag till en lokal
överenskommelse mellan Lunds kommun och Lunds idéburna

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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organisationer. Den 5 december 2016 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att godkänna kommunkontorets förslag till process för
Lunds Överenskommelse.

Lunds överenskommelse
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället. I
förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds Överenskommelse, samt
vilka principer och åtagande som ska ligga till grund för samarbete och
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund.

Syfte
Syftet med Lunds Överenskommelse är att på ett strukturerat sätt stärka
förutsättningarna för samverkan mellan de båda parterna (Lunds
kommun och idéburen sektor i Lund). Överenskommelsen ska även bidra
till att öka föreningars/organisationers och enskilda Lundabors
engagemang och medverkan i demokratiska processer och samtal.
Överenskommelsen ska också leda till att parterna får ökad kunskap om
varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt
stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett
gemensamt hållbart utvecklingsarbete.

Mål
Det övergripande målet med Lunds Överenskommelse är att bidra till
Lunds vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet”. Detta görs genom att:


skapa en tydlig struktur för dialog och samverkan mellan
parterna,



uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som
opinionsbildare och röstbärare, samt att stärka idéburen sektors
roll som aktör i samhällsutvecklingen,



utveckla möjligheter för idéburen sektor att ytterligare delta,
skapa mervärde och bidra till välfärdsutvecklingen i Lund genom
idéer, förslag och genom olika samverkans- och
finansieringslösningar.

Kultur- och fritidsförvaltningens ställningstagande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget till överenskommelse
mellan Lunds kommun och idéburen sektor är positiv och nytänkande.
Förvaltningen ser vinster för både parter.
I de gemensamma principerna för samverkan beskrivs sex olika punkter
följt av ”åtagande för samverkan”. Överenskommelsen genomsyras av
öppenhet, insyn och dialog för att skapa god samverkan och öppna
kontaktvägar, något den ideella sektorn lyfter fram som ett problem idag.
För att parterna (Lunds kommun och den idéburna sektorn) ska förstå
varandra behöver man sätta sig på samarbetspartners stol. På så sätt kan
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man skapa förståelse, kunskap och en långsiktighet kring dialogen och
överenskommelser för ökad samhällsutveckling.
Förslag på goda exempel till överenskommelser bör lyftas fram så den
idéburna sektorn ser fördelar och vinster med samarbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

ställa sig positiva till förslaget till överenskommelse rörande
samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor.

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, styrgruppen för Lunds Överenskommelse
Akten
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Förslag till överenskommelse mellan Lunds
kommun och idéburen sektor
Överenskommelsens parter
Parterna är Lunds kommun och organisationer/föreningar i Lund som
tillhör den idéburna sektorn.
Idéburen sektor
Idéburen sektor är ett samlingsnamn på en organiserad verksamhet som
bygger på en demokratisk värdegrund, alla människors lika värde och
som gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna bygger på
människors frivilliga engagemang och är fristående från den offentliga
sektorn, samt bedrivs utan vinstsyfte i föreningar, kooperativ, samfund
eller liknande sammanslutningar.
Idéburen sektor kan även benämnas som frivillig sektor, ideell sektor,
idéburna organisationer, föreningslivet, folkrörelser, social ekonomi och
civilsamhället. Olika föreningar och organisationer i Lund beskriver sig
själva utifrån något av ovanstående begrepp. Dock används benämningen
idéburen sektor i Lunds Överenskommelse vilket inte står i motsättning
till övriga begrepp.
Lunds kommun
Lunds kommun har ett lagstadgat ansvar för stora delar av välfärdssektorn. Kommunen ansvarar bland annat för skolor, förskolor, äldreomsorg,
socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, räddningstjänst, planering av byggande, fritid och kultur. Kommunen har också
ansvar för parker, gator, vägar, vatten och avlopp och annan teknisk försörjning.

Syftet med Överenskommelsen
Överenskommelsen är ett dokument som innehåller principer och åtaganden för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i
Lund. Syftet med Lunds Överenskommelse är att på ett strukturerat sätt
stärka förutsättningarna för samverkan mellan de båda parterna. Överenskommelsen ska även bidra till att öka föreningars/organisationers och
enskilda Lundabors engagemang och medverkan i demokratiska processer och samtal.
Överenskommelsen ska även leda till att parterna får ökad kunskap om
varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt
hållbart utvecklingsarbete.
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Målet med Överenskommelsen
Det övergripande målet med Lunds Överenskommelse är att bidra till
Lunds vision ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet”. Detta görs genom att:




skapa en tydlig struktur för dialog och samverkan mellan parterna,
uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som
opinionsbildare och röstbärare, samt att stärka idéburen sektors
roll som aktör i samhällsutvecklingen,
utveckla möjligheter för idéburen sektor att ytterligare delta,
skapa mervärde och bidra till välfärdsutvecklingen i Lund genom
idéer, förslag och genom olika samverkans- och finansieringslösningar.

Överenskommelsens process
Lunds Överenskommelse är en viljeyttring och utgör en generell ram för
mer detaljerade avtal och överenskommelser mellan kommunen och
idéburen sektor. När konkreta åtgärder utformas och genomförs inom
ramen för Överenskommelsen ska Överenskommelsens principer och
åtaganden vara vägledande.

Gemensamma principer för samverkan
1. Integritet och oberoende
Principen innebär att samverkan mellan kommunen och idéburen sektor
sker så att organisationer/föreningar kan vara kritiskt granskande och kan
verka självständigt i förhållande till kommunen, utan att riskera sitt stöd
från det offentliga. Organisationer/föreningar ska fungera som oberoende röstbärare och opinionsbildare och ansvarar för sin egen organisering, styrning, ledning och finansiering.
2. Öppenhet och insyn
Principen innebär att samverkan bygger på ömsesidig transparens, öppenhet och insyn. Det vill säga att det ska vara möjligt för organisationer
och föreningar att på ett enkelt och öppet sätt att följa kommunens handläggning av ärenden. Det ska även när så krävs vara möjligt för kommunen inom ramen för antagna riktlinjer för bidragsgivning och upphandling att granska organisationers/föreningars verksamhet och resultat.
3. Kvalitet
Principen innebär att det är den idéburna sektorns organisationer och
föreningar som själva avgör och säkrar kvaliteten i sin verksamhet och
organisation. När idéburen sektor utför verksamhet och tjänster på uppdrag av Lunds kommun är det kommunen som anger krav på kvalitet och
tillgänglighet. Kvaliteten i utförda verksamheter och tjänster ska följas
upp och utvärderas. Dock ska uppföljning och utvärdering ske med respekt för parternas olika förutsättningar.
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4. Långsiktighet
Principen innebär att Lunds kommun ska sträva efter att ha långsiktighet
som grund för sina beslut och insatser som berör idéburen sektors förutsättningar. Den idéburna sektorns utveckling och verksamhet är viktig i
ett demokratiskt samhälle. Samverkansformerna mellan parterna ska utgå
från en tydlig struktur och kontinuitet för att idéer och resultat ska kunna
tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt.
5. Dialog
Principen innebär att samverkan mellan Lunds kommun och idéburen
sektor bygger på en kontinuerlig dialog för att främja ett gemensamt utvecklingsarbete och ett kunskapsutbyte. Dialogen ska vara återkommande och öppen och bygga på respekt för parternas olika perspektiv och
förutsättningar.
6. Mångfald
Principen innebär att Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans
ska arbeta för att främja en bred representation av föreningar/organisationer i arbetet med Lunds Överenskommelse. Organisationer
och föreningar bidrar till att utveckla en bred representation och mångfald genom att de arbetar med olika och angelägna samhällsfrågor och
kan därmed fånga upp olika Lundabors behov och intressen.

Åtaganden för samverkan
Öppna kontaktvägar
Det ska vara lätt för organisationer/föreningar att få kontakt med rätt förvaltning och person som ansvarar för olika sakområden inom kommunens verksamhet. På samma sätt ska det vara lätt för kommunens representanter att få relevant information från organisationer/föreningar avseende projekt- och bidragsanökningar och/eller andra samarbeten.
(Principen om öppenhet och insyn).
Kunskapsökning
Lunds kommun ska öka sin kompetens om vilka villkor, förutsättningar
och behov idéburens sektors organisationer/föreningar har, samt vilken
betydelse idéburen sektor har för att utveckla ett än mer demokratiskt
samhälle. På samma sätt ska idéburen sektors aktörer öka sin kunskap om
offentlig verksamhet och dess organisation och beslutsvägar, för att utveckla förmågan att bli en än mer aktiv samhällsaktör.
(Principerna om kvalitet, mångfald och långsiktighet)
Samverkan och dialog
Parterna ska gemensamt utveckla former för dialog och samverkan inom
ramen för Lunds Överenskommelse. Det innebär att forum ska finnas
mellan Lunds kommun och idéburen sektor för att utveckla arbetet i enlighet med överenskommelsens intentioner. Idéburen sektor ska i frågor
som berör dem ha möjlighet att delta i ett tidigt skede i olika kommunala
planeringsprocesser och framtagande av beslutsunderlag.
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Informationsspridning
Kommunen ansvarar för att sprida information och kunskap om Överenskommelsen till medarbetare och till övriga Lundabor. På samma sätt
ska idéburen sektor arbeta för att sprida information och kunskap om
Överenskommelsen i sina nätverk, samt bidra med erfarenhet och kompetens för stimulera nya grupper till att organisera sig och delta i arbetet
med Överenskommelsen.
(Principerna om öppenhet och insyn och mångfald)
Samhällsutveckling
Inom ramen för Överenskommelsen ska parterna gemensamt identifiera
viktiga samhällsbehov och utvecklingsfrågor som ska ligga till grund för
olika samarbeten och samverkansformer. Ett sådant arbete ska genomföras med utgångspunkten att idéburen sektor ska behålla sitt oberoende
och sin identitet.
(Principerna om mångfald, dialog och intigritet och oberoende)
Gemensamma finansieringsformer
Parterna ska gemensamt se över möjligheten till och vid behov utveckla
långsiktigt hållbara finansieringsformer. Exempel på finansieringsformer
kan vara Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och/eller projektsamarbeten.
(Principen om långsiktighet)
Mångfald av utövare
Kommunen ser över möjligheten att utforma upphandlingsförfarande på
ett sådant sätt att hänsyn tas till idéburens sektors mervärde och förutsättningar. På samma sätt ska idéburens sektors organisationer öka sin kunskap om det kommunala upphandlingsförfarande för att kunna medverka
vid upphandling.
(Principerna om kvalitet och mångfald)
Uppföljning och utvärdering
Parterna ska tillsammans följa upp överenskommelsen vart fjärde år.
Överenskommelsen ska vid behov revideras. Handlingsplanen följs upp
och utvärderas varje år. Enskilda, konkreta samverkansprojekt följs upp
och utvärderas enligt det ansvar och de rutiner som beslutas för respektive projekt.

Handlingsplan
Med utgångspunkt från principerna och åtagandena inom Överenskommelsen ska berörda parter från Lunds kommun och idéburen sektor tillsammans arbeta fram handlingsplaner för gemensamma projekt och åtaganden.

Anslutning
Alla organisationer och föreningar inom den idéburna sektorn i Lund kan
löpande ansluta sig till Lunds Överenskommelse. Anslutning sker genom
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att föreningar/organisationer fattar ett styrelsebeslut och skickar in beslutet till Lunds Överenskommelse.
Det är upp till varje organisation/förening att besluta sig för om man vill
stödja och underteckna Överenskommelsen i sin helhet.
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Hej!
Med detta brev vill vi ge er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse mellan
Lunds kommun och idéburen sektor
Styr- och arbetsgruppen har formulerat ett förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
skicka ut förslaget på remiss.
Vill du veta mer om överenskommelsen kommer du kunna delta på ett antal remissmöten under april
och maj för att få mer information om vad den innebär, mer information hittar du i bifogade filer eller
på https://www.lund.se/kommun--politik/sa-har-arbetar-vi-med/overenskommelsen/aktuella-aktiviteter/
Svar på remissen önskas senast den 31 maj 2018 och här kan du svara på remissen:
https://service.lund.se/KK_51
Vänliga hälsningar
Åsa Mårtensson
Lunds kommun
Sändlista:
Nämnder och styrelser
Kommunala råd
Föreningar och organisationer
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Kultur och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-359 95 64
karin.larsson3@lund.se

Yttrande över planprogram för Söderport i
Lund, Lunds kommun
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har upprättat planprogram för Söderport som nu är
utsänt på samråd. Programmets syfte är att ange förutsättningar för
förtätning och förädling av området. Programmet anger även riktlinjer för
områdets struktur och bebyggelsemiljöns utformning.
Området ligger i Lunds södra del och inkluderar kv. Margretedal, del av
Järnåkra, delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Stadsbyggnadsidén är att Söderport ska ha en kopplande struktur som
kopplar samman staden via sammanhängande stråk, förtätning och
platsbildningar. Programmet föreslår att området förtätas med
bostadsbebyggelse men också med nya förädlade mötesplatser, aktivitetsoch grönstråk, rekreation och service för ett levande stadsliv.
Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande
detaljplanering av området.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018
(denna skrivelse).
Byggnadsnämndens underrättelse den 23 mars 2018, dnr
PÄ 06/2017a.
Planprogram för Söderport, den 2 mars 2018

Barnets bästa
Vid utarbetande av programförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Gång- och
cykelvägar prioriteras och trafiksäkra korsningar och gator utvecklas i
planprogrammet. Gång- och cykelvägarna gör det lättare att ta sig
närliggande parker. Grönska och parkområde sparas och utvecklas
mellan Hardebergaspåret och Esplanaden. Helt trafikskyddade
bostadsgårdar kommer att anläggas. En förskola kan byggas inom
programområdet. Programmet redovisar en ny entrébyggnad till
Järnåkraskolan, vilket kan skapa en mer trafiksäker miljö mellan skolan
och Karhögstorg, som idag används frekvent av skolungdomarna. Kultur-

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

Page 111 of 125

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2018-04-24

KU 2018/0089

och fritidsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga som rör barnets
bästa.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat planprogram för området Söderport.
Programmet är nu utsänt på samråd och kultur- och fritidsnämnden har
beretts tillfälle att yttra sig.
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för förtätning och
förädling av området. Programmet anger riktlinjer för områdets struktur
och bebyggelsemiljöns utformning och kommer att utgöra underlag för
kommande detaljplanering av området.
Området ligger i södra Lund och inkluderar kvarteret Margretedal,
Karhögstorg, del av Järnåkra samt delar av Stora Södergatan och Södra
vägen.
Stadsbyggnadsidén är främst att Söderport ska ha en kopplande struktur
som bidrar till ett mer sammanhängande Lund. Detta ska bland annat ske
genom förtätning med bostadsbebyggelse. Området planeras för cirka
585-635 nya bostäder. Ett levande stadsliv ska skapas genom nya
mötesplatser, förstärkning av aktivitets- och grönstråk samt service.
I programmet delas området in i tre delområden, norra delen, mellersta
delen och södra delen.
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Norra delområdet- kv. Margretedal
Kvarteret Margretedal planeras för bostäder, verksamhetslokaler och
parkeringshus. Delområdet beräknas utökas med cirka 485 bostäder med
aktiva bottenvåningar i form av verksamhetslokaler, service och publika
delar. Hardebergaspåret blir en pulsåder genom området och förlängs in
till Stadsparken. På så sätt skapas ett sammanhängande stråk från
Högevall till Södra Sandby. Stråket kompletteras med publika
verksamheter och platsbildningar som placeras och riktas mot stråket.
Norr om Hardebergaspåret föreslås ett nytt parkeringshus med 400
bilplatser.
Platsbildningarna Södertull och Stationsparken blir nya mötesplatser.
Södertull är en av stadskärnans viktigaste entréplatser som förstärks och
blir en resenod med hållplatsläge för stads- och regionbussar.
Stationsparken utvecklas som närpark där de kulturhistoriskt värdefulla
stationsbyggnaderna lyfts fram genom mer publika verksamheter.
Parkstråket vid Södra Esplanaden förädlas och säkerställs.
En utökad byggrätt kopplad till Kulturmejeriet föreslås i planprogrammet
även om fastigheten ligger utanför planområdet.

Mellersta delområdet- Sandryggen, Karhögstorg och
Södra vägen
Området planeras för bostäder, kompletterande verksamhetslokaler kring
Karhögstorg samt omdisponering och omgestaltning av torget.
Delområdet inrymmer cirka 75 bostäder. Karhögstorg föreslås förtätas
med ny bebyggelse som placeras kring torget och mot Södra vägen.
Bebyggelsen stärker torget som handelsplats och har för avsikt att bidra
till att fler rör sig i området. Torget föreslås omdisponeras för att få en
tydligare och synligare torgbildning mot Södra vägen och för att skapa en
sammanhängande stad. Södra vägen omvandlas till stadshuvudgata för att
minska dess barriäreffekt och koppla samman norra och mellersta
delområdet. Detta görs bland annat genom att körbanorna smalnas av och
kantas av trädplanteringar samtidigt som gång- och cykelbanorna
breddas. I det fall Järnåkraskolan i framtiden behöver byggas ut föreslås
en ny byggnad placeras vid korsningen Södra vägen/Tullgatan.

Södra delområdet- Lilla Järnåkraskolan och
Nilstorpskopplingen
Föreslagna förändringar i det Södra delområdet är tänkta som en möjlig
utbyggnadsetapp på lång sikt. När behov inte längre finns för Lilla
Järnåkraskolans byggnader bör Körsbärsvägens gång- och cykelväg
förlängas från Nilstorp in genom Järnåkra för att ansluta till
Hardebergaspåret. Detta skulle koppla samman Nilstorp och Järnåkra
med Karhögstorg och Lunds stadskärna. Passagen över Malmövägen bör
ses över för ökad trafiksäkerhet. Planprogrammet tar höjd för en
cirkulationsplats i korsningen Malmövägen/Södra vägen. Södra
delområdet inrymmer cirka 25-75 bostäder och möjlighet till förskola.
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Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om planprogrammets
intentioner kring en förtätning och förädling av Söderport. Områdets
funktion som entré till Lunds stadskärna skulle förstärkas genom en mer
stadsmässig karaktär precis som planprogrammet föreslår.
Av de tre delområdena är det framförallt det norra delområdet som berör
förvaltningens verksamheter. Inom detta område finns flera viktiga
funktioner såsom Kulturmejeriet, Söderlyckans skateanläggning samt
Hardebergaspåret som sedan leder till andra av förvaltningens
anläggningar.
Under arbetet med planprogrammet har dialog förts mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen
kring möjliga verksamheter i bottenplan på ny bebyggelse i det norra
delområdet. Förvaltningens inriktning är främst att förstärka och utveckla
redan befintliga verksamheter och anläggningar varför det i nuläget inte
finns utrymme att planera lokaler specifikt efter förvaltningens behov.
Utifrån ovan förda resonemang är den möjliga tillbyggnaden av Mejeriet
positiv. Det skulle skapa förutsättningar att stärka redan utarbetade
strukturer och öppna upp för en utveckling av befintlig eller
kompletterande verksamhet. Byggrättens läge på fastigheten behöver
noggrannare utredas i kommande planarbete. Genom att utveckla det vi
redan har kan synergieffekter skapas.
Den planerade förlängningen av Hardebergaspåret genom en förflyttning
av spåret anser förvaltningen ytterligare stärker spåret och utökar
aktiviteterna.
Vad gäller trafiksäkerheten på Södra vägen behöver även den del som
ligger efter korsningen, mittemot Söderlyckans skateanläggning ses över.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser fram emot ett fortsatt deltagande i
kommande planering av området.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande över planprogram för Söderport samt
översända detsamma till byggnadsnämnden

Urban Olsson

Lina Heimer

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden (Lundafastigheter)

Planprogram för Söderport i Lund, Lunds kommun
Kvarteren Margretedal, Karhögstorg och del av Järnåkra
PÄ 06/2017a
Rubricerat planprogram upprättat 2018-03-02 översänds för samråd.
Planprogrammet finns på www.lund.se/planerpagang
Yttrande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast
den 31 maj 2018.
Om ni inte kan yttra er inom denna tid vill vi ha underrättelse om detta.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av era
synpunkter.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-35 63 80
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Hej!
Översänder er underrättelse om samråd för rubricerat planprogram. Övriga handlingarna hittar ni på den
gemensamma filytan
\\intra.lund.se\GroupData\300363\Byggnadsnämnden\2018-03-15\Planprogram för Söderport
Planprogrammet finns också på hemsidan:
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/detaljplaner/Lunds-tatort/soderport/
Yttrande ska ha kommit till Stadsbyggnadskontoret senast den 31 maj 2018.
Vänlig hälsning
Ann-Sofi
Ann-Sofi Ahlgren
Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret
Administrativa avdelningen
Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress:
Växel: 046-359 50 00
Direkt:
E-post: ann-sofi.ahlgren@lund.se
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Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson, Mats Alinder
046-359 78 33, 046-35 66 93
christian.hakansson@lund.se; mats.alinder@lund.se

Yttrande över motion från Christer Wallin (M)
och Klas Svanberg (M) angående
scoutverksamhet i norra Lund
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Christer
Wallin (M) och Klas Svanberg (M) med rubriken ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken fick inte Drottningstadens
scoutkår information om det planerade arbetet.
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var
begränsad efter tidigare brand.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för
Drottningstadens scoutkår. En lösning enligt motionen skulle kunna vara
att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår
för att om möjligt finna nya lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens
bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstades scoutkår.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
för yttrande med anhållan om svar senast den 3 augusti 2018.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 11 april 2018

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) ”Hjälp
Drottningstadens scoutkårs scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”, daterad den 4 april 2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga, då ändamålsenliga och anpassade
lokaler ger ökade upplevelsemöjligheter för barn och ungdomar.

Ärendet
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) har till kommunstyrelsen
inkommit med en motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkårs
scoutverksamhet – utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”.
I motionen hävdas att vid byggnadsnämndens behandling av samrådet
avseende byggnationen på Ladugårdsmarken fick inte Drottningstadens
scoutkår informationen om det planerade arbetet. Föreningen hade vid
samma tidpunkt fått sitt hyreskontrakt förlängt med fem år.
Vidare framförs i motionen att vid en diskussion med Drottningstadens
scoutkår hade det då framgått att delar av själva scoutgården var
begränsad efter tidigare brand. Verksamheten är idag således trångbodd.
Att fortsatt bedriva scoutverksamhet inom planområdet med bebyggelse
av såväl flervåningshus som radhus är enligt motionärerna inte lämpligt.
Moderaterna har, tillsammans med övriga allianspartier, begärt att
planarbetet ska bordläggas till dess att man har funnit en lösning för
Drottningstadens scoutkår. En lösning, enligt motionen, skulle kunna
vara att utsträcka planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.
Moderaterna föreslår avslutningsvis kommunfullmäktige att besluta:
Att- ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14 så att det omfattar hela området från nuvarande
scoutgård till Ladugårdmarksstråket samt att inom ramen för det
utvidgade programområdet utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i
den östra delen av planområdet samt bevara parkområdet inom
planområdet.
Motionens förslag till beslut bör enligt kultur- och fritidsförvaltningen
behandlas av byggnadsnämnden i planarbetet för Ladugårdsmarken 4:14.
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag i ärendet är att titta på alternativa
lokaler till Drottningstadens scoutkår.
Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Drottningstadens scoutkår
för att om möjligt finna nya lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen
för närvarande disponerar. Förslaget har varit att ställa Borgarparkens
bygglekplats till förfogande.
Diskussioner pågår även med Lundafastigheter, som för närvarande har
hyresavtal med Drottningstadens scoutkår.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Motion – Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet – utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.
När Byggnadsnämnden behandlade samrådet avseende byggnationen på Ladugårdsmarken
4:14 nämndes den verksamhet som Drottningstadens scoutkår bedriver endast med en mening
i förbigående.
För oss gav det ett sken av att man från kommunens sida hade haft diskussioner om en lösning
för denna i samband med att planområdet skulle bebyggas med bostäder.
Efter ett möte med Scoutkåren framkom att det var precis tvärt om. Scoutkåren har precis fått
sitt hyreskontrakt förlängt fem år av Lundafastigheter. Det är olyckligt att någon diskussion
inte tycks har förekommit tidigare. Man hade då kunnat konstatera att scouternas verksamhet i
den befintliga scoutgården påverkats begränsande eftersom en del av deras lokaler försvunnit
genom en brand. De är därför redan i dagsläget mycket trångbodda. Stor del av
scoutverksamheten bedrivs utomhus inom fastigheten bl.a. genom läger och eldning.
Att fortsatt bedriva sådan verksamhet inom planområdet när fastigheten bebyggts med
bostäder i såväl flervåningshus som i radhus framstår inte som lämpligt.
Moderaterna har samman med alliansen begärt att planarbetet skall bordläggas till dess man
hittat en lösning för scouterna.
En sådan lösning skulle kunna vara att utsträcka planområdet. Ladugårdmarken 4:14 är en
stor fastighet som sträcker sig ända bort till Ladugårdsmarksstråket i öster. Fastigheten
inrymmer ett litet parkområde precis öster om den tilltänkta bebyggelsen samt ett åkerstycke
längst i öster.
Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att

ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga planområdet för Ladugårdsmarken
4:14 så att det omfattar hela området från nuvarande scoutgård till
Ladugårdmarksstråket samt att inom ramen för det utvidgade programområdet
utreda möjligheten att anlägga en scoutgård i den östra delen av planområdet
samt bevara parkområdet inom planområdet.

Lund 2018-04-04
För Moderaterna

Klas Svanberg

Christer Wallin

2:e vice ordförande byggnadsnämnden

Opositionsråd
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Hej!
Översänder remiss i ärende med diarienummer"KS 2018/0294" och med ärendemeningen "Motion från
Christer Wallin (M) samt Klas Svanberg (M) "Hjälp Drottningsstadens scoutkår scoutverksamhet utsträck planområdet för Ladugårdsmarkén 4:14""
Svar översändes till kommunkontoret senast 2018-08-03.
Vänligen
Annika Wallin
Kommunkontoret
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Kultur- och fritidsnämnden

Tor Ohlsson
046-35 50 00
tor.ohlsson@lund.se

Lundaförslag angående skatepark på Östra
Torn
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Henrik Strand
angående uppförande av en skatepark på Östra Torn.
I förslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark på en
grusfotbollsplan på Östra Torn, som i dagsläget inte används.
Förslagslämnaren ser att det finns många barn i området och alla har inte
möjlighet att ta sig ner till Söderlyckans skatepark i stadsparken.
Med hänvisning till att det redan idag finns en skatepark inomhus på
Östra Torn och en skatepark i stadsparken föreslås kultur- och
fritidsnämnden avslå lundaförslaget att upprätta en skatepark på Östra
Torn.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2018
(denna skrivelse)
Lundaförslag att bygga en skatepark på Östra Torn, daterat 22 januari
2018

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter barnkonventionens artikel 3
beträffande barnets bästa och artikel 26 angående social trygghet. Att
kommunen tillhandahåller flera skateparker på olika platser bidrar till att
barn och unga i olika kommundelar har möjlighet till fritidsaktiviteter.

Ärendet
Östra Torn har sedan många år en skatepark inomhus i ladan på Östra
Torngården. Den bemannas från november till april. Lund har även
alltsedan april 2016 en av Sveriges mest populära skateparker i
stadsparken. Den används flitigt och har blivit en mötesplats för alla, inte
bara skejtare. Fritidsledare finns där och kringverksamheter anordnas på
sommaren.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Året innan byggdes en skatebowl i Dalby vid idrottsplatsen. Den var
välbesökt i början, men antalet skejtare som använt bowlen har minskat.
Förvaltningen har för närvarande inga resurser till att anlägga ytterligare
en skatepark och hänvisar till befintliga anläggningar.
Med anledning av ovanstående samt att det redan idag finns en skatepark
inomhus på Östra Torn föreslås kultur- och fritidsnämnden avslå
lundaförslaget om att upprätta en skatepark på Östra Torn.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

avslå lundaförslag angående skatepark på Östra Torn med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Henrik Strand
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden

Tor Ohlsson
046-35 50 00
tor.ohlsson@lund.se

Lundaförslag angående skatehall
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Thomas Jönsson om
att bygga en större skatehall i Tetra Paks lokaler vid Öresundsvägen i
Lund. Lokalerna står idag tomma och har ett bra betonggolv.
Förslaget innebär antingen en skatehall, som fungerar som en provisorisk
pop up tills det är dags att bygga bostäder på området eller en permanent
skatehall som de framtida nyinflyttade kan använda efter områdets
bebyggelse. Lokalerna är stora och kan även inrymma klätterklubben,
som idag har sin verksamhet i samma lada på Östratorngården, där det
också finns en inomhusskateanläggning.
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag en inomhus-skatepark på Östra
Torn, en mindre skate-bowl i betong, som ligger vid idrottsområdet i
Dalby, samt en stor skatepark i stadsparken, Söderlyckans skatepark.
Att bygga en permanent skatehall är däremot inte en prioriterad
investering inom förvaltningens verksamhetsområde och nämnden
föreslås därför att avslå lundaförslaget med hänvisning till ovanstående.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2018
(denna skrivelse)
Lundaförslag om att bygga en större skatehall, daterat den 25 januari
2018

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter barnkonventionens artikel 3
beträffande barnets bästa och artikel 26 angående social trygghet. Att
kommunen har möjlighet att tillhandahålla skateparker för barn och unga
på flera platser bidrar till förutsättningar för fritidsaktiviteter för barn och
unga.

Ärendet
Thomas Jönsson föreslår i ett lundaförslag att kommunen ska bygga en
större skatehall i Tetra Paks lokaler vid Öresundsvägen. Lokalerna står
idag tomma och har ett bra betonggolv.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Förslaget innebär antingen en skatehall i form av en tillfällig pop up till
det är dags att bygga bostäder på området eller en permanent skatehall,
som de framtida nyinflyttade kan använda efter områdets bebyggelse.
Lokalerna är stora och kan även inrymma klätterklubben, som idag har
sin verksamhet i samma lada på Östratorngården, där det också finns en
inomhusskateanläggning.
Att bygga en permanent skatehall är inte en prioriterad investering inom
nämndens verksamhetsområde, varför kultur- och fritidsnämnden
föreslås avslå lundaförslaget.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

avslå lundaförslag om att anlägga en större skatehall med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Thomas Jönsson
Kommunstyrelsen
Akten
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