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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 stöd från Lunds
kommun, som för närvarande utgörs av 200 000 kronor per år.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2015 att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt att kulturoch fritidsnämnden skulle verka för att utredningen skulle ske i nära
dialog med berörda nämnder och ideella föreningar. Kommunfullmäktige
har i ekonomisk verksamhetsplan 2016-2018 avsatt 200 000 kronor per
år för verksamhetsbidrag till Föreningarnas Hus.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2016 beslutade
man att föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus.
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas.
Paraplyorganisationen idrottsföreningar i Lunds kommun (PIL) och
Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete (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 i sin återrapport ger styrelsen
sina reflektioner med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna återrapporten
för Föreningarnas Hus samt översända densamma till
kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
Rapport från föreningen Föreningarnas Hus i Lund, inkommen den 14
mars 2018
Beslut från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 280

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP) och Birger Swahn (M) 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

godkänna återrapporten avseende Föreningarnas Hus samt
översända densamma till kommunfullmäktige

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i förvaltningens förslag.
Kommunen bör arbeta aktivt för att underlätta arbetet för föreningar.”
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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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
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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.
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Förvaringsplats för protokollet
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Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin
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