Bilaga 1

Reservation till Lunds Kultur- och fritidsnämnd
sammanträde den 20 maj
2021, ärende 5, "IOP med Individuell Människohjälp"
Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot det fattade beslutet till förmån för det yrkande vi
lade på sammanträdet.
"Vi Sverigedemokrater yrkar att förslaget IOP till en kostnad av 200tkr ej ska tecknas med IM
avseende RådRum."

För Sverigedemokraterna 2021-05-20

_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) Kultur och fritidsnämnden Lund

Bilaga 2

Angående hävande av konstgrässtoppet.
Farligheten med konstgräsplaner togs upp 2017 och när Lund sedan skulle antaga en policy vad
gällde kemi och miljö utmynnade detta i ett beslut att inte tillåta anläggandet av nya
konstgräsplaner. Även skötseln av redan befintliga planer tgs upp och man beslöt att göra ganska
mycket för att begränsa den skadliga miljöpåverkan. Stoppet av nyanläggning antogs gälla tills man
funnit bättre metoder och mer miljöanpassade alternativ.
Det har hänt ganska mycket för att förbättra skötseln av befintliga planer men mycket återstår att
göra. Man har också försökt att få fram alternativ som skulle kunna möjliggöra nyanläggningar, men
här har man inte kommit så långt att det är rimligt att häva nyanlggningsstoppet. At då begära hos
fullmäktige att stoppet ska tas bort är inte rimligt. Stoppet behövs tills vi funnit alternativ som är
förenliga med miljö och hälsa.
Vi reserverar oss därför mot nämnden beslut att begära att ta bort stoppet.

Göran Fries (v)

Bilaga 3

2021-05-20

Reservation rörande yttrande över motion från (S) om att göra Lunds Södra till
aktivitetshus
Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden har på kort tid fattat en rad beslut om nya,
ytterligare lokaler för nämndens verksamhet. Socialdemokraterna har beslutat att utreda ett
utomhusbad på Brunnshög, en paddelanläggning i Södra Sandby och nu ska nämnden be
kommunfullmäktige att besluta om att göra Lunds Södra till aktivitetshus.
En del i motionen som nämnden nu i realiteten bifallit är fullmäktige ska uppdra åt
kommunstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader beaktas i EVP 2022–2024. Vid maj
månads sammanträde med nämnden rapporterade förvaltningen ett prognosticerat underskott
på nästan 16 mkr till 30 juni. Underskottet på helåret kommer bli större i och med
coronapandemin.
Undertecknade menar att det är orimligt att nämnden nu föreslagit bifall till en motion som
innebär ännu en betydande utgift i en redan ekonomiskt tyngd verksamhet. Coronapandemin
finansieras genom statsbidrag för lånade pengar. Förr eller senare måste staten betala tillbaka
sina lån och då kommer kommunen ha svårt att betala för driften för alla nya verksamheter
Socialdemokraterna beslutat om. Det glada 20-talet har fått en bitter eftersmak förr.

Gunnar Brådvik (L)

Karl Melin (M)

Linn Tufvesson (M)

