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§ 66

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

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.
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen samt
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 med
mera.
Investeringen har behandlats i lokalgruppen samt investeringsgruppen
och är upptagen i ekonomisk verksamhetsplan. Detaljplan som medger
ändamålet finns för området.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
Barnchecklista, daterad den 3 maj 2018
Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning inom
Klostergården 1:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2018
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Peter Bergwall (MP), Birger
Swahn (M), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C)
och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

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

att

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

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i förvaltningens förslag
avseende gymnastikhall”.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-05-17, klockan 17.30–20.15

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)
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
Peder Severin, jurist/nämndsekreterare

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 62-79

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-05-29

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-23

