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A. Skapa isbana på vintrarna i vattenspegeln i S:t Jörgens Park 

 
S:t Jörgens Park, norr om Villa Sunna och Hardebergaspåret anlades 1940 - och hette då 
Skönadalsparken. Nyligen har ett fint arbete lagts ner på att rusta upp parkens vegetation, stigar 
och parksoffor. Den sedan 2006 torrlagda plaskdammen har åter vattenfyllts för att höja det 
visuella intrycket. Den torrlagda stenspegeln är tänkt att på sommarhalvåret blänka, som en 
vattenspegel. 
 
Tyvärr fungerar inte vattenpåfyllningen ordentligt. I stället för en vacker vattenspegel ser vi 
förbipasserande allt som oftast en före detta plaskdamm full med pölar och ruttna blad. När 
vattenspegeldammen är fylld förgyller den parken och höjer skönhetsintrycket. På vintrarna är 
den före detta plaskdammen åter torrlagd och samlar skräp.  
 
Lund saknar hav, sjöar och dammar. Specifikt badbara. Vi har en utebassäng i Källby, 
Klostergården, samt en utanför Lund, i Dalby. Men mindre barn, boendes i Lund, kan ha behov 
av att, på närmre håll, få chansen att plaska och blöta fötterna. Att hoppa i vatten är det bästa 
små barn vet. Alla har inte råd med bassänger i en villaträdgård.  
 
På vintrarna skulle den före detta plaskdammen passa utmärkt som en upplyst skridskobana. 
Särskilt för mindre barn och småbarnsfamiljer, som i så fall ska ges företräde. Att isbelägga, samt 
att belysa den före detta plaskdammen i S:t Jörgens park skulle ge parken ett nytt liv och en ny 
funktion - som trevlig uteplats för barn och småbarnsföräldrar att mötas på.  
 
Centrums Socialdemokratiska förening yrkar: 

 att Arbetarkommunen ställer sig bakom förslaget att återskapa en fungerande plaskdamm 

på sommarhalvåret i S:t Jörgens Park , 

 att Arbetarkommunen ställer sig bakom förslaget att skapa en upplyst skridskobana 

vintertid i den före detta plaskdammen i S:t Jörgens Park,  

 att Arbetarkommunen överlämnar motionen till den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen och de socialdemokratiska gruppledarna i berörda nämnder för att de 

ska ta erforderliga initiativ för ett genomförande av föreliggande förslag.  

Motion har skrivits av Agneta G Geijer för Centrums S-förening. 
 
För Centrums socialdemokratiska förening, februari 2018. 
 
Lars Westerberg 
Ordförande 
 
Skriftliga källor: 
https://www.sydsvenskan.se/2016-08-19/sankt-jorgens-park-ska-aterfa-sin-forna-glans 
 
https://www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/parker-
och-gronomraden/st-jorgens-park/ 
 
http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Jörgens_park 
 

https://www.sydsvenskan.se/2016-08-19/sankt-jorgens-park-ska-aterfa-sin-forna-glans
https://www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/parker-och-gronomraden/st-jorgens-park/
https://www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/parker-och-gronomraden/st-jorgens-park/
http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Jörgens_park
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Motionssvar: Skapa isbana på vintrarna i vattenspegeln i S:t Jörgens Park 
 
Styrelsen föreslår: 
 

 att årsmötet sänder motionen vidare till kommunfullmäktigegruppen. 

 att därmed motionen anse besvarad   
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B. Mindre sponsring av bankerna 

 
SAP Centrum omsätter ungefär 2 500 kr om året. Drygt 500 av dessa går till avgifter för vårt 
bankkonto och bekostar ett vanligt föreningskonto samt internetbank. Att 20 % av 
medlemmarnas pengar ska gå till att betala för rudimentära banktjänster känns inte värdigt.  
Istället hade dessa pengar kunnat förvaltas av den centrala arbetarkommunen och fungerat som 
en form av anslag som kan avropas av de olika geografiska föreningarna och kommittéerna. Varje 
förening får ett visst belopp att röra sig med och lämnar in begäran om ersättning centralt. På 
begäran får föreningen reda på hur mycket som återstår av deras budget och hur mycket de 
avropat hittills under året.  
 
I runda slängar finns det minst 10 föreningar vilket gör det rimligt att tro att drygt 5 000 kr går 
rakt ner i bankernas fickor varje år, pengar som kunde gått till valrörelsen eller annan 
partiverksamhet.  
 
Centrums Socialdemokratiska förening yrkar: 
 

 att de olika föreningarnas i Arbetarkommunen bankhållande överföres till ett gemensamt 

bankhållande för Arbetarkommunen. 

 
Motionen har skrivits av Andreas Brodin för Centrums S-förening. 
Centrums Socialdemokratiska förening, februari 2018. 
 
Motionssvar: Mindre sponsring av bankerna 
 
Motionären tar upp problemen med bankväsendet, deras avgifter och hur det påverkar 
föreningarna. Vi håller helt med motionären att bankerna tar ut orimliga avgifter för enkla 
tjänster.  
 
Partistyrelsen har genomfört en central upphandling av banktjänster för distrikt, arbetarekommun 
och förening. Grundläggande banktjänster, så som transaktionskonto och internetbank är 
kostnadsfria. Detta har dock inte införts ännu, utan är planerat att rullas ut under våren. Exakta 
detaljer finns ännu inte. Så snart partistyrelsen kommer med mer information, så kommer denna 
så klart att förmedlas vidare till föreningarna. 
 
Med detta föreslår styrelsen årsmötet besluta: 
 

 att motionen anses besvarad 
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C. Satsa på elevhälsan genom främst fler skolkuratorer 

 
Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal 
med specialpedagogisk kompetens 
 
Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra 
miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  
 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Dessutom 
ska eleverna ha tillgång till psykolog och kurator, och det ska finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
 
Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs 
utifrån lokala behov och förutsättningar. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha 
den utbildning som behövs för att klara elevernas behov. Ett syfte med bestämmelserna har varit 
att stimulera samverkan mellan den särskilda elevvården (kurator och psykolog), skolhälsovården 
och dess specialpedagogiska insatser. 
 
Skolkurator har en viktig roll i skolans elevhälsa och ingår i skolenheternas elevhälsoteam. 
Skolkurator arbetar förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och 
utveckling. I arbetet ingår till exempel trygghetsarbete med eleverna och sociala utredningar. 
 
Övriga förekommande arbetsuppgifter kan vara genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- 
och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer 
relaterade till skolsituationen samt ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa. 
 
Det visar sig att belastningen är hög på de anställda skolkuratorerna i Lund stad. Skolkuratorer är 
eller har varit sjukskrivna. En skolkurator kan ha flera skolor som ansvarsområde. Skolorna har 
stort behov av fler skolkuratorer. Det räcker inte med enbart ökande antal specialpedagoger, 
skolläkare eller skolpsykologer. Det behövs fler skolkuratorer på fler skolor i Lund stad.   
 
Källa: 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254866!/Elevh%C3%A4lsa%20-%20120228.pdf 
 
Centrum Socialdemokratiska förening yrkar: 

 att Arbetarkommunen ska verka för att Lunds kommun satsar på elevhälsan genom att 

fler skolkuratorer  ställs till förfogande på fler skolor.   

 att Arbetarkommunen uppmanar gruppledarna i berörda nämnder att se till att fler 

skolkuratorer ska finnas tillgängliga på fler skolor. 

Motionen är skriven av Lars Westerberg för Centrum S-förening. 
 
Centrums socialdemokratiska förening, februari 2018. 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254866!/Elevh%C3%A4lsa%20-%20120228.pdf
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Motionssvar: Satsa på elevhälsan genom främst fler skolkuratorer 
 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2015 (EVP) gav kommunfullmäktige Barn- och skolnämnd 
Lunds stad, Barn- och skolnämnd Lund Öster samt Utbildningsnämnden i uppdrag att ”kartlägga 
förutsättningarna för att förbättra elevhälsan”. Kartläggningen genomfördes under hösten 2015, 
rapporterades till nämnderna i mars 2016. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i augusti 
2016. 
 
På Elevhälsan arbetar man för en lärmiljö som eleverna kan utvecklas positivt i. 
Man mår bra av att lära sig och för att lära sig behöver man må bra! För att göra detta arbetar vi 
med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi arbetar till exempel med hälsobesök, 
motverkar frånvaro i skolan, bidrar med stöd och anpassningar, sprider kunskap om hälsa och 
sunda levnadsvanor, och arbetar mot kränkande behandling. 
 
Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och 
specialpedagogisk kompetens. Inte sällan involveras även andra i hälsoarbetet, i och utanför 
skolan. 
 
https://www.lund.se/utbildning--forskola/elevhalsan-och-halsovard/ 
 

 
 
Ovan visas den samordning som har gjorts kring elevhälsan utifrån det EVP-uppdrag som 
beskrivits ovan. Utvärdering ska ske efter läsåret 2019. 
 

https://www.lund.se/utbildning--forskola/elevhalsan-och-halsovard/
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Verksamheten avgör själva tillsammans hur bemanning av olika kompetenser lämpligast sätts 

samman, varför man inte bör peka ut en speciell kompetens som motionären anger. 

Med detta föreslås årsmötet besluta: 
 

 att motionen anses besvarad 
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D. Se till att alla skolgårdar blir ändamålsenliga  

 
En god skolmiljö ute är inte bara säker, utan också utvecklande, utmanande och inbjuder till 
rörelseaktiviteter av olika de slag. Fysisk aktivitet är viktigt för såväl barns fysiska som 
psykosociala utveckling och lärande.  
 
Forskningen visar att barns och ungas utveckling beträffande fysiska aktiviteter utomhus och 
behov till rörelse, kan sammanfattas med följande: utforska höjder (klättra, hoppa, balansera), 
uppleva hög fart (springa, gunga, cykla), sport av olika de slag, avgränsade områden där barn kan 
vara få till antalet vid olika slag av aktiviteter  
 
Med ändamålsenlig skolgård menas enligt styrdokument (skollagen m.m.):  
Förskoleklass är en egen verksamhet inom skolväsendet, men inryms ofta i samma lokaler som 
grundskola och fritidshem och behöver kunna samutnyttja utemiljön. För förskoleklassens 
verksamhet ska finnas goda förutsättningar för lek och rörelse i varierad rymlig miljö, det ska 
finnas kreativa platser med gott om löst material. Miljön ska inspirera till både egeninitierad lek 
och planerade aktiviteter.  
 
Grundskolan lyder precis som förskoleklassen och fritidshemmet under läroplanen Lgr11. Varje 
skolämne har en egen kursplan med mål. Flera av skolans ämnen kan gynnas av utomhusbaserade 
moment. Både kommunala skolor och fristående skolor kan välja hur och i vilken omfattning 
utemiljön ska vara en del av verksamheten.  
 
Fritidshem är ett komplement till skolan för att ge barnen en varierad och stimulerande fritid, där 
sociala förmågor kan utvecklas. Det är viktigt utifrån lärandemiljöperspektiv med en spännande, 
aktiverande utemiljö och närhet till natur.  
 
Skolgårdar i Lund 
Skolgårdar som anpassas i linje med verksamhetens behov bör betraktas som pedagogiska rum. 
Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att utemiljön är en användbar resurs för 
ämnesundervisning, men också för att främja social kompetens. Kognitionsforskningen visar 
positiva effekter och mer bestående kunskaper av undervisning som växlar mellan inomhus- och 
utomhusaktiviteter.  
 
Miljöns ändamålsenlighet avgörs av fysiska, sociala och pedagogiska faktorer. Om pedagogerna 
vill förlägga delar av undervisningen på skolgården ska skolgården vara utformad så att det finns 
möjligheter till det. Exempel på pedagogiska miljöer är odling, plats för olika lekar, sporter och 
viloplatser. En skolgård som håller en hög kvalitet är en bra utvecklingsmiljö för barnen. I 
förskoleåldern har man större behov av en egen gård då man inte kan ta sig själv till platser att 
leka på och barnen kräver tillsyn av vuxna. Barn runt 7 till 11 år är som mest fysiskt rörliga i sin 
närmiljö. Barn och elever i de lägre åldrarna behöver såväl hård yta som mjuk yta. I detta 
sammanhang spelar antal kvadratmeter, som skolgården/utemiljön utgör, mindre roll. 
 
Idag finns det byggnader där skolan finns på bottenvåning och där till exempel studentbostäder 
finns ovanför i samma byggnad. Samtidigt finns det avsaknad av till exempel idrottssal och 
slöjdsalar. Skolgården kan till exempel utgöras av parkmiljö, som är offentlig plats och är 
lättillgänglig för de som önskar vara där.  Samtidigt saknas en hel del så kallad hård yta. Det är 
ingen slump att skolor under mycket lång tid har haft asfalt vid skolan. Hårt underlag gynnar 
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många aktiviteter som tas upp i styrdokument och ur barnperspektiv i många fall barnens första 
val av underlag vid skolgård. 
 
En skolgård ska ha såväl mjuk som hård yta och vara anpassade till eleverna som går på skolan. 
Detta är extra viktigt när skolor förläggs vid specifika platser. I många fall skulle så kallade 
felplanerade skolor undvikt de värsta missarna om personal och elever var inkluderade vid 
planering av skolan, från skiss till färdigställande av skolan. 
 
Nu finns det möjligheter att rätta till fel på aktuella befintliga skolor och ta med sig beprövad 
erfarenhet när nya skolor och skolgårdar ska planeras.    
 
Källa: ”Utemiljöer för barn och unga vägledning för planering, utformning och förvaltning av 
skol- och förskolegårdar” 
https://www.boverket.se/contentassets/13f6b8101e494b89a9e2bfca6b3d343b/vagledning
-remiss.pdf 
 
Centrums Socialdemokratiska förening yrkar: 
att Arbetarkommunen på vederbörligt sätt ska verka för framtagande av en övergripande policy 
för ändamålsenliga skolgårdar. 
att Arbetarkommunen uppmanar gruppledarna i berörda nämnder och den socialdemokratiska 
kommunfullmäktigegruppen att verka för att alla skolgårdar nu blir ändamålsenliga. 
 
Motionen är skriven av Lars Westerberg för Centrums socialdemokratiska förening, februari 
2018. 
 
Lars Westerberg 
Ordförande 
 
Motionssvar: Se till att alla skolgårdar blir ändamålsenliga  
 
Motionen tar upp ett mycket angeläget ämne som Lunds socialdemokratiska skolpolitiker arbetat 
intensivt med i många år och särskilt under nuvarande mandatperiod. 
 
Initiativ har tagits från tidigare BSN STAD till att för förskolor ta fram modell för lekvärden på 
förskolegårdar i innerstadsmiljöer inspirerade av Malmö. Detta arbete har skett 
nämndsövergripande och är i vår klart för att antas av kommunfullmäktige. 
 
Lund var nyligen värd för en internationell skolgårdskonferens just för att vi ligger i framkant i 
området där vi fick visa upp flera av våra fina projekt. 
 
Dock ska sägas att ytterligare pengar behövs för att alla skol- och förskolegårdar ska få samma 
höga kvalitet varför motionen kan anses bifallen med vad som anförts. 
 
I svaret finns ett antal länkar kring arbetet med skol och förskolegårdar samt kommunens 
styrdokument. 
 
https://www.lund.se/naturskolan/ 
 
https://www.lund.se/naturskolan/grona-skolgardar/pagaende-projekt/ 

https://www.boverket.se/contentassets/13f6b8101e494b89a9e2bfca6b3d343b/vagledning-remiss.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/13f6b8101e494b89a9e2bfca6b3d343b/vagledning-remiss.pdf
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https://www.lund.se/naturskolan/grona-skolgardar/ 
 
https://www.lund.se/utbildning--forskola/nyheter-och-nyhetsarkiv/2016/varldskonferens-om-
skolgardar-i-lund/ 
 
Motionärens första att-sats om ytterligare policydokument känns överflödig. 
 
Motionärens andra att-sats har en avgränsning på gruppledare – alla socialdemokratiska politiker i 
berörda nämnder arbetar oförtröttligt med frågan.  
 
Dock ska sägas att ytterligare pengar behövs för att alla skol- och förskolegårdar ska få samma 
höga kvalitet. 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 

 att motionen anses besvarad 

https://www.lund.se/naturskolan/grona-skolgardar/
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E. Skapa blomstrande centrum 

 
I Sverige bor idag de flesta i urban miljö. För att vi ska kunna leva och må bra i våra städer, 
behöver vi både ha natur runt omkring oss i staden och fungerande ekosystem inne i staden.  
 
Grön infrastruktur i urban miljö kan exempelvis bestå av gatuträd, gröna husväggar, blomstrande 
gatumark, anlagda parker, områden med rik vegetation, anlagda dammar och vattendrag. Grön 
infrastruktur har en social funktion som mötesplats och arena för folkhälsa, välbefinnande, 
livskvalitet, rekreation och vila.  
 
Lund centrums gröna infrastruktur är ett viktigt inslag för att människor ska må bra. Att ha nära 
till något grönskande gör det möjligt att få naturupplevelser i Lund centrum under vardagen. Det 
vore önskvärt med grönt stadsstråk med träd, vegetation och vatten med rekreativa och 
ekologiska värden. 
 
Lunds kulturhistoriska centrum utsmyckas idag med varierande omfattning och storlek 
beträffande blomsterarrangemang. Stortorget i Lund är idag ofta öppet och där markens 
stenbeläggning är det som är mest påfallande hos besökare av Stortorget - när det gäller 
höjdmåttet från mark till en vuxens längd. Stortorget skulle bokstavligen kunna blomstra med 
praktfulla, färggranna och höga blomsterarrangemang. 
 
Stora Södergatan har ibland blommor på en höjd över en vuxens längd. Det är många, som 
knappt ser eller tänker på att det ibland finns blommor i högt uppsatta anordningar på stolpar. 
Dessa stolpar bör göras om så att blommorna och växterna kommer i ögonhöjd för en 
promenerande vuxen längs med Stora Södergatan.  
 
Stortorget och Stora Södergatan är två viktiga gångstråk, vilket utgör en viktig del av centrum, 
som kan blomstra mer för fler. Lund borde ha ambitionen att blomstra genom levande ting i 
olika färger. Lund centrum blir då attraktivt när det gäller besökare och kan samtidigt vara ett 
urbant ekologiskt ’vardagsrum’ för lundaborna. Kan Malmö och mindre orter än Lund, samt 
städer i Europa, ha höga och stora blomsterarrangemang borde även Lund kunna ha det. Så att 
Lund kännetecknas av att vara ett vackert blomstrande och kulturhistorisk centrum.    
 
Källa: ”Grön infrastruktur och ekosystemtjänster” 
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/oversiktsplan/oplasmer/pm9_gron-
infrastruktur-och-ekosystemtjanster.pdf 
 
Centrum Socialdemokratiska förening yrkar: 
 

 att Arbetarkommunen ställer sig bakom motionen, 

 att Arbetarkommunen ger de socialdemokratiska gruppledarna i berörda nämnder 

uppdraget att se till att fler höga blomsterarrangemang finns på Stortorget, 

 att Arbetarkommunen ger de socialdemokratiska gruppledarna i berörda nämnder 

uppdraget att se till att de blomsterarrangemang hängandes på stolpar längs Stora 

Södergatan görs om så att de blir synligare - genom att de sänks, 

https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/oversiktsplan/oplasmer/pm9_gron-infrastruktur-och-ekosystemtjanster.pdf
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/oversiktsplan/oplasmer/pm9_gron-infrastruktur-och-ekosystemtjanster.pdf
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 att Arbetarkommunen överlämnar motionen till den socialdemokratiska 

kommunfullmäktigegruppen för beaktande att det finns ekonomiskt medel för att utöka 

blomsterarrangemang av olika slag på Stortorget och i närliggande områden.   

 
Motionen är skriven av Lars Westerberg för Centrum S-förening. 
 
Centrums socialdemokratiska förening, februari 2018. 
 
Lars Westerberg 
Ordförande 

Motionssvar: Skapa blomstrande centrum 

Motionären beskriver önskemål om ett mer blomstrande centrum styrelsen delar motionärens syn 
på vikten av att ha gröna och blomstrande stråk i stadskärnan.   

Motionären tar i motionen upp önskemål om att sänka amplarna längs Stora Södergatan. 
Anledningen till att amplarna är på så hög höjd är en säkerhetsåtgärd för synskadade. Synskadade 
behöver kunna känna blomsterarrangemangen med sin käpp och inte heller slå huvudet i dem. 
Under förutsättning att de går att ”känna” med käpp kan man på de platser det fungerar 
undersöka möjligheten att ha amplar på lägre nivå. 

Vid marknivå är det ofta utrymmeskrav i förhållande till exempelvis cykelställ som påverkar var 
blomsterarrangemang kan placeras. 

Tekniska förvaltningen tittar även på amplar med mer jordvolym och samtidigt mindre 
skötselintensiva växter för att det ska bli lättare att sköta. 

På det nordsydliga cykelstråket mellan Allhelgonakyrkan och Mejeriet tittar man på var man kan 
ha träd och var man kan ha höga urnor i andra hand. På Stortorget finns redan ganska många, 11, 
vida urnor. På smala stråk som tex Klostergatan och Lilla Fiskaregatan finns dessvärre inte det 
utrymme som krävs för blomsterarrangemang. 

Styrelsen föreslår årsmötet: 

 att överlämna motionen till kommunfullmäktigegruppen för att verka i motionens anda 

 att därmed anse motionen besvarad 
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F. Synliggör och utveckla Lunds konsthall 

Förändringar som krävs för att synliggöra konsthallen kan på olika sätt innebära både små och 
stora insatser. En mindre insats kan innebära att sätta upp en ny skylt, som visar öppettiderna på 
dörren. Dagens skylt är svår att se från bara ett par meters avstånd och informationen om 
öppettiderna är svårtolkad.  
 
Större insatser kan handla om att arbeta med markbeläggning i anslutning till konsthallen för att 
uppmärksamma de som passerar på att det är en konsthall. Dessutom behövs en skylt vid 
Stortorget, som visar riktning och avstånd till Lund centrums olika kulturhus. 
 
Konsthallen saknar idag en restaurang och kafé, vilket minskar möjligheten att skapa en större 
helhetsupplevelse för besökarna. En restaurang eller ett kafé kan även bidra till att få in fler 
spontana besökare, som också söker kulturinspirerade mötesplatser. När det gäller resonemang 
beträffande restaurang bör Restaurang Ved ha samverkan med konsthallen i enlighet med det 
som står i restaurangens hyreskontrakt.  
 
Källor: Rapporten 2015 om "en rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och 
modernisera verksamheten för att passa in i framtidens Lund". 
 
Centrums Socialdemokratiska förening yrkar: 

 att Arbetarkommunen ställer sig bakom motionen och på verbörligt sätt verkar för att 

konsthallens fasad synliggörs och utvecklas utifrån motionens intentioner, samt 

 att Arbetarkommunen överlämnar motionen till den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen och gruppledarna för berörda nämnder för beaktande. 

 
Motionen skriven av Lars Westerberg för Centrum S-förening. 
 
För Centrums Socialdemokratiska förening, februari 2018. 
 
Lars Westerberg 
Ordförande 
 
Motionssvar: Synliggör och utveckla Lunds konsthall 
 
Motionären beskriver vikten av att stärka Konsthallen som en del av Lunds kulturliv, styrelsen 
delar motionens grundsyn men menar att många åtgärder redan har gjorts under mandatperioden 
för att just utveckla och tillgängliggöra Konsthallen utan att tumma på dess höga kvalité. 
 
I samband med den rapport som motionären hänvisar till har nämnden beslutat om ett nytt 
utvecklingsuppdrag för Konsthallen, arbetet har återrapporterats till nämnden. Bland annat har 
just både små och stora åtgärder gjorts i likhet med vad motionären efterfrågar: nya toaletter, ny 
inredning reception och uppstart mindre shop, kaffemaskin, öppnat upp dörr mot Veds 
uteservering, åtgärdat missljudande fläkt för åtkomst till gården, allmän uppfräschning som 
målning och ny belysning. Under senaste året har också konst kopplat till de aktuella 
utställningarna visats utanför entrén ut mot torget.  
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Styrelsen ser inte det som en politisk fråga för kultur- och fritidsnämnden att besluta om var en 
skylt bör finnas. Styrelsen vill dock understryka att arbetet med både små och stora åtgärder 
kopplat till Konsthallen kommer att fortsätta under 2018 utifrån det som nämnden beslutat. 
 
Under året har Kultur- och fritidsnämnden också jobbat fram ett nytt kulturpolitiskt program, 
detta program tydliggör också vikten av att tillgängliggöra kultur för fler och kommer gälla också 
för konsthallen efter att den beslutats under våren. 
Den rödgröna gruppen i tekniska nämnden har också tagit initiativ till en konstnärlig lekplats på 
Mårtenstorget i anslutning till Konsthallen, detta just för att skapa en mer inbjudande miljö i 
anslutning till Konsthallen men också för att tillgängliggöra konst och kultur i det offentliga 
rummet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige om nya riktlinjer 
om offentlig konst som i sig syftar till att fler ska kunna ta del av konst och kultur. Tekniska 
nämnden jobbar också med en torgstrategi som syftar till att stärka alla våra torg, så även 
Mårtenstorget som vi kommer kunna utveckla än mer när kvarteret Galten utvecklas i anslutning 
till torget ner vid Bankgatan. 
 
Motionären efterfrågar också ett café i konsthallen, styrelsen menar att det är positivt om detta är 
möjligt utifrån de fysiska förutsättningar som finns i lokalen, men ser inte hur detta är något som 
det bör fattas ett politiskt beslut om utan det måste vara upp till verksamheten att besluta om 
detta är möjligt eller ej. 
 
Styrelsens föreslår årsmötet: 
 

 att motionen anses besvarad 
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G. Politiska beslut i Lunds kommun och region Skåne  

om de Globala målen/Agenda 2030 

 
I FN har världens ledare förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till 
år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar 
utveckling kan det här uppnås. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Målen är 
integrerade och odelbara. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, 
miljön och ekonomin. De Globala målen innefattar alla tre dimensioner. 
Agera lokalt för att påverka globalt.  
 
Enligt SKL finns det minst 40 kommuner och ett fåtal landsting och regioner som har börjat 
implementera målen i all sin verksamhet. De tar hänsyn till de globala målen i budget, långsiktiga 
visioner och strategier, översiktsplaner och regionala utvecklingsplaner. Förankringsarbetet har bl 
a skett genom workshops med ungdomar, näringsliv, civilsamhälle, kommunledning och 
medarbetare. Ett par exempel: 
 
Region Örebro län har arbetat fram ett program för hållbar utveckling som inkluderar både 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och omfattar den interna verksamheten, dvs inte 
kommunerna i länet.  
Regionförbundet Kalmar län: ”Den regionala utvecklingsstrategin utgår ifrån prioriteringarna i 
den nationella strategin för regional tillväxt, liksom från de globala målen för en social, 
miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Strategin har direkta 
beröringspunkter med 15 av hållbarhetsmålen”. 
Växjö kommunstyrelse beslöt i augusti 2016 att påbörja arbetet. I beslutet ingår en 
medborgardialog om framtiden. De hävdar, att deras framgångsfaktorer är eniga politiker som vill 
och vågar, långsiktig vision med mätbara mål, tillsammans med universitet, näringsliv, och ideella 
organisationer, samt handlingskraft genom (internationella) projekt. 
Malmö stad var snabbt framme i att göra de Globala målen till stadens mål. Staden länkar 
samman Agenda 2030 och Malmö stads egna mål. Tillsammans utgör dessa en gemensam helhet 
som är utgångspunkt för kommunens agerande för en hållbar stad. I budgeten, som är 
kommunens viktigaste styrdokument, anges ett uppdrag till hela organisationen att implementera 
de Globala målen. Det är en kraftfull politisk markering av betydelsen och att målen är 
ledstjärnor i stadens fortsatta arbete för en hållbar stad. Kommunen har inrättat ett eget kansli för 
att ändra nuvarande beteende och verkligen implementera de Global målen. De arbetar med 
partnerskap och kunskapsallianser. Under 2018 är fokus kunskapshöjande insatser för chefer och 
politiker.  
 
Vad gör region Skåne och Lunds kommun?                                                                  
Region Skåne På deras hemsida finns ingenting om Agenda 2030. 
Lunds kommun I SKLs rapport från 2017-02-16 så arbetar Lund övergripande med sex 
fokusområden varav ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet är tre 
områden med övergripande mål. Under sommaren 2016 genomfördes ett studentprojekt, med 
syfte att kartlägga hur de globala målen beaktas i kommunens program för ekologisk hållbar 
utveckling. 
Hösten 2017 ville Lunds kommun öka kunskapen om Agenda 2030 genom projektet 
"Ungdomsjournalister undersöker Hållbara Lund". LundaEko II är Lunds program för 
ekologiskt hållbar utveckling. 
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Vad gör regeringen?  
 
De har tillsatt en Agenda 2030-delegation med förväntat slutbetänkande i mars 2019. De har 
också gett SCB uppdrag om statistik baserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030. 
Vad årsmötet ska besluta om                                                                                         I Lunds 
kommun och i region Skåne saknas politiska beslut om de Globala målen.  Om de ska 
implementeras effektivt så är jag övertygad om att de ska genomsyra all verksamhet, 
budgetprocessen och alla styrdokument. Misslyckandet med millenium målen var just 
stuprörstänkandet och att man inte såg helheten.  Agenda 2030 talar om en hållbar utveckling på 
tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Lunds kommun har gjort många bra 
saker för       t ex klimat och miljömål, men tyvärr finns ingen samlad bild av de Globala målen. 
 
Lunds arbetarekommuns årsmöte föreslås besluta 

 att implementera de Globala målen/Agenda 2030 i alla kommunala styrdokument  

 att motionen skickas till partidistriktets styrelse samt S-gruppen i Regionfullmäktige   

Genarp den 16 februari 2018 
  
Björn Björnson 
 
Motionssvar: Politiska beslut i Lunds kommun och region Skåne om de Globala 
målen/Agenda 2030 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar: 
 

 att motionen överlämnas till arbetsgruppen för det kommunala handlingsprogrammet 

 att därmed motionen anses besvarad 

 


