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Svar påå interpellaation från Gunnar
G
Bråådvik (L) om
o påståendet att Lunnds kultur-- och
fritidsliiv stagneraat
L) har i en in
nterpellationn valt att stäälla ett batteeri av frågorr till mig rörande
Gunnar Brådvik (L
saker soom i huvudssak hanterass av Kultur-- och Fritidssnämnden. Jag
J ska förssöka besvara
frågornaa efter bästaa förmåga, men
m vill änddå i all välm
mening påm
minna Brådvi
vik om att haan nog
har möjlighet att taa del av än mer
m utförligga svar om han
h riktat fråågorna till dde huvudsak
kligen
ansvarigga.
Brådvikk undrar närr arbetet med kampsporrtcenter skaa påbörjas.
I sak är frågan märrkligt formu
ulerad då Brrådvik vet attt arbetet är påbörjat occh nu fortgåår.
Arbetet med satsninngar på gym
mnastik ochh kampsportt är högt prioriterade occh bygger helt
h på
okrater sedaan tidigare presenterat
p
tillsammans
t
s med Miljö
öpartiet,
det initiiativ som vi socialdemo
Vänsterrpartiet och Feministisk
kt Initiativ. N
Nu är ett hu
uvudspår attt det kan skke genom
nybyggnnation invidd nuvarandee Bollhuset.. Men efterssom det är ett
e projekt soom också kan
k
medge een stor bostadssatsning
g så inarbetaas även det nu
n i planeringen. Det ggör att projeektet kan
ta någott längre att förverkliga,
f
, men med eett desto bätttre slutresu
ultat. Arbeteet har dock mycket
m
hög priooritet och am
mbitionen är
ä att en gennomarbetad lösning kan
n presenteraas i närtid.

Brådvikk frågar vidaare om fram
mtida lokalerr för Teaterr Sagohuset och bibliotteket på Vässter.
Där arbetar vi för fullt
f
med måålsättningenn att bägge verksamhet
v
erna kan ryymmas i
Folkparrken. Vi är övertygade
ö
om att det kkan bli en bra lösning. Liberalernaa har i dennaa fråga
knappasst varit de soom bidragitt för att hittaa en lösning
g, utan har som
s jag upppfattar det i
huvudsaak motverkaat en utveck
kling av kulltur i Folkpaarken.

p
avgifterna sk
ka sänkas vid Lunds iddrottsanlägg
gningar.
Brådvikk frågar vidaare om när parkeringsa
Först kaan jag konsttera att försllaget avslaggits. Det inn
nehöll ju inte heller någgon finansieering
utan hadde behövt bekostas
b
gen
nom neddraggningar på annat. Nedd
dragningar ssom Liberalarna
aktade ssig noga förr att presentera. Men vii kommer attt göra en öv
versyn och återkommeer med
vad som
m kan göras.

Gunnar Brådvik fråågar också om
o var Stennkrossens veerksamhet kan
k placerass i framtiden?
Arbetet med att hitta ersättning
gslokaler tilll Stenkrosssen pågår. Förhoppning
F
gen är att ett byte
till andrra lokaler kaan ske utan att det blir eett avbrott i verksamheeten. Nuvaraande lokaleer var en
redan frrån starten uttalat
u
tillfälllig lösning,, eftersom det
d på platseen ska uppfö
föras bostäder. Men
det är enn ytkrävandde verksamh
het, vilket ggör att antaleet lämpliga lokaler till vviss del är
begränssade.

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

Lund 28 september 2016

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande

Svar påå interpellaation från Christer
C
W
Wallin (M) mfl
m om Lun
nds kommuuns ekonom
miska
kris
Ambitioonsnivån i arbetet
a
med kommunenns ekonomi ökade väsentligt som rresultat av skiftet
s
i
valet 20014. Med grrunden i en genomgripaande långsik
ktig finansiell analys, dden första av sitt
slag i laandet, sker nu
n ett betydlligt mer utvvecklat ekon
nomiskt arbete än tidigaare.
Med någgra undantaag beslutadee Kommunffullmäktige i juni i år också
o
om enn väl avvägd
d och
balanserrad budget för Lunds kommun
k
20 17. Bland annat
a
innebäär budgetenn den störstaa
satsninggen på utbildning, skolaa- och förskkola på överr 10 år. Ytteerligare vikttiga prioriteeringar
kunde ggöras, samtidigt som sk
katten kundee behållas oförändrad.
o
Dessutom ssiktar
budgetbbeslutet på ett
e budgeterrat överskottt med över 72 miljonerr kronor. Enn väsentligt starkare
ekonom
misk planerinng än någott av de nyss genomlevd
da åtta åren med borgerrligt styre. En
E
period ssom istället präglades av
a en planerring med up
pprepade svaga ekonom
miska resultat.
Dessutoom sjösattess på förslag av vår styraande koalitiion ett stort effektiviserringsprogram med
syfte attt stärka kvaliteten, skärrpa prioriterringarna och
h öka den ek
konomiska effektivitetten inför
2018. T
Till detta skaa läggas besslutet om enn väsentligt utvecklad budgetproce
b
ess där vi tar de
ekonom
miska utmanningarna på allvar.
b
förr innevarandde år, 2016. Den kom att
a präglas aav borgerlig
ghetens
Annat äär det med budgeten
oförmågga att ta anssvar, samt attt de var berredda att fö
örlita sig på stöd från
Sverigedemokraterrna. Det eko
onomiska kaaoset var ettt faktum då det visade sig att denn
na
brokigaa skaras gem
mensamma agerande
a
ressulterade i en
e budget reedan vid be slutstillfälltt
planeradd med undeerskott! Föru
utom att varra ett direktt avsteg från
n lagkravet oom en budg
get i
balans sså var det enn tydlig upp
pvisning infö
för öppen rid
då i borgerlighetens briistande förm
måga till
ansvarsttagande, sam
marbete och
h långsiktigghet. Samtid
digt minns vi
v hur Christter Wallin (M)
( från
talarstollen lovade goda
g
ekonom
miska tider enligt en eg
gen, men aldrig någonssin presenteerad,
prognoss. Med dettaa som bakgrrund så unddrar nu samm
ma borgerlig
ghet genom
m en interpelllation
till mig i Kommunffullmäktigee om jag ansser att budgeten ska hålllas samt viilka åtgärderr jag
avser attt vidta.
Till att bbörja med vill
v jag med hänvisningg till min inlledning välk
komna det bborgerliga in
ntresset
för ekonnomin. I dettta läge måsste vi arbetee mer tillsam
mmans, så jag hoppas aatt tecknet på
p ökat
ekonom
miskt intresse också åtfö
öljs av förm
måga till sam
marbete och ansvarstagaande.
För de eekonomiskaa utsikterna för Lund, liiksom för reesten av kom
mmunsverigge, har kom
mmit att
försämrras med nyaa nationella prognoser. Det gör att vi extra nog
ga måste föölja utveckliingen
och verkkligen läggaa kraft bako
om arbetet m
med ökad efffektivitet i organisatioonen. Men budgeten
b
för 20177 innebär occkså att vi har
h att arbetta utifrån en
n budget som
m också innnehåller merr
merginaaler än på mycket,
m
myccket länge. D
Det gör att vi
v inte måste rusa in i illla övervägda och
kortsikttiga beslut, utan
u fortsattt ha tryck i det redan påbörjade arb
betet med eeffektiviseringar
s
so
om kvaliteteen kan stärk
kas.
och priooriteringar samtidigt

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

Lund 28 september 2016

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande

Svar påå interpellaation från Mats
M Helmffrid (M) an
ng HBTQ-ssatsningar i Lunds kommun

Mats Heelmfrid (M)) har i en intterpellationn till mig stäällt ett antal frågor om kkommunenss
HBTQ-arbete. Det är i sak ett välkommett initiativ fö
ör det ger oss ett tillfällee att lyfta dessa
om planerass framöver.
frågor ooch också spprida kunskap om vad ssom nu görs och vad so

Helmfriid frågar miig på vilket sätt HBTQ--perspektivet inkluderaas i arbetet m
med värdeg
grund
som besslutats av Kommunfull
K
mäktige.
Arbetet blev efter beslut
b
i Kom
mmunstyrel sen en integ
grerad del av Kommunnkontorets
verksam
mhetsplan reedan för 201
15. Detta skkedde redan
n 2015.

h kommunnen idag arb
betar för att medarbetarrnas HBTQMats Heelmfrid fråggar vidare hur
kompeteens kontinuuerligt ska öka.
ö
Svaret äär att en parrtsgemensam
m arbetsgruppp har bildaats med reprresentanter för olika
verksam
mheter och kommunens
k
s centrala saamverkansg
grupp. Arbettsgruppen bbörjade sitt
gemensamma arbette under hösten 2015 ooch har fortssatt under 2016. Komm
munkontorett har
ansvaret som samm
mankallandee i detta arbeete.

Dessutoom ställer Helmfrid
H
en fråga om deet tagits fram
m förslag till riktlinjer för HBTQ--arbete
och när dessa i så fall
f planerass att behanddlas av politiken.
Arbetsggruppen har arbetat fram
m ett förslagg till riktlinjjer och struk
ktur för arbbete med HB
BTQ i
Lunds kkommun. Föörslaget byg
gger på en kkommungem
mensam måålsättning soom sedan ko
opplas
till kom
mmungemennsamma rikttlinjer och innsatser vilk
ka sedan kom
mpletteras ooch specificeras i
respektiive förvaltnings handlin
ngsplan.
Centraltt är att riktliinjer och strruktur för arrbetet med HBTQ
H
kopp
plas sammaan med övrigt
arbete fö
för mångfaldd och inklud
dering. Försslaget är därrför att denn
na tänkta strruktur och innehåll
i
jämkas samman meed befintliga Riktlinjerr för mångfa
aldsfrämjande arbete ooch likabeha
andling.
En överrsyn av dennna riktlinje pågår och fförväntas vaara genomfö
örd under 20017 i sambaand med
föreslaggen översynn av strukturren för styrddokument in
nom HR-om
mrådet. Då finns ocksåå
förutsätttningar att göra
g
en poliitisk behanddling.

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

Helmfrid undrar också om det tagits fram något utbildningsmaterial i HBTQ-frågor enligt
tidigare uppdrag till Kommunkontoret.
Arbetsgruppen har genomfört in- och omvärldsbevakning vad gäller utbildningsmaterial och
har gemensamt konstaterat att det redan finns mycket bra material framtaget av bland annat
fackliga organisationer och andra intresse-och expertisorganisationer. Arbetsgruppen har
utifrån detta föreslagit en utbildningsplanering som bygger på att använda befintligt material
och relatera detta till kommunens verksamheter. Arbetsgruppen har gjort en sortering där
olika material har kopplats till olika målgrupper och olika utvecklingssteg i arbetet.
För att driva på genomförandet av denna utbildningsplanering har pengar sökts och beviljats
från Socialstyrelsen. Under hösten kommer därför ca 30 medarbetare att utbildas i syfte att
dessa i sin tur kan föra vidare och sprida genomförandet av insatser i enlighet
utbildningsplanen. Utbildningen till dessa personer kommer att ges av RFSL i slutet av
oktober detta år. Deltagarna företräder både förvaltningar och fackliga organisationer.
RFSL har dessutom tagit fram ett webbaserat grundläggande utbildningsmaterial kring
HBTQ. Just nu undersöks möjligheterna för Lunds kommun att köpa in detta som ett
komplement till den planerade utbildningen och de befintliga styrdokument som berör
mångfaldsarbetet, däribland HBTQ.

Avslutningsvis frågar Mats Helmfrid (M) om jag är beredd att se till att Kommunstyrelsen tar
det övergripande ansvaret i frågorna och snarast följer upp arbetet.
Uppföljning av kommunens HBTQ-arbete sker genom den årliga personalredovisningen för
respektive nämnd och kommunövergripande. Uppföljningen bedöms kunna förstärkas genom
tydligare riktlinjer för kommunens arbete med HBTQ.
Jag håller med om att Kommunstyrelsen har ett ansvar att se till att HBTQ-arbetet stärks och
håller en hög nivå. Jag tar därför gärna initiativ till att ta upp frågan i kommunstyrelsen i
närtid.
Kommunstyrelsen har också i närtid beslutat att väsentligt stärka arbetet med mänskliga
rättigheter i ett samarbete med Raoul Wallenberg Institutet. Ett arbete där Lunds kommun
tillsammans med institutet utvecklar kriterier och arbetssätt för MR-certifiering av kommuner.
HBTQ-frågor kommer att vara en viktig del a det arbetet.

Avslutningsvis vill jag tacka Mats Helmfrid för detta tillfälle att lyfte detta viktiga arbete här i
Kommunfullmäktige. Jag välkomnar också moderaternas nyvaknade intresse för HBTQfrågor. Så sent som hösten 2014 stoppade ju annars moderaterna, tillsammans med bl.a.
Sverigedemokraterna, skarpa och konkreta förslag om förbättrat HBTQ-arbete i samband med
budgeten här i Kommunfullmäktige. Det handlade om förslag såsom HBTQ-certifiering och
arbete med genuspedagogik och normer.
Jag kan därför inte annat än glädjas över moderaternas förändrade syn i frågan. Det är en
omsvängning som jag är övertygad kan bidra till ett bättre och ett mer tidsenligt arbetssätt
med frågorna inom hela kommunens arbete och jag ser fram emot att få möjligheten att
samarbeta med dig och andra för att i närtid med gemensamma krafter stärka HBTQ-arbetet.

Lund 28 september 2016

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande

