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Skrivelse från Vänsterpartiet angående bevarande av
byggnader med kulturellt värde i Lunds kommun
Sammanfattning
Göran Fries (V) och Saima Jönsson Fahoum (V) har vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 17 oktober 2019 inkommit med
ett initiativärende om att nämnden bör göra ett uttalande och
formulera stöd för bevarandet av byggnader med kulturellt värde i
Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid samma
tillfälle att ärendet skulle behandlas vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober
2019 (denna skrivelse)
Skrivelse från Göran Fries (V) och Saima Jönsson Fahoum (V)
angående bevarande av byggnader med kulturellt värde i Lunds
kommun, daterad den 17 oktober 2019

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms ej vara nödvändig i detta skede.

Ärendet
Av skrivelsen framgår att det vore önskvärt att kultur- och
fritidsnämnden gör ett uttalande och ställer sig bakom det stöd som
finns för bevarandet av kulturellt värdefulla byggnader i Lunds
kommun. En anledning som anges är att det pågår en process
gällande en förening, som har haft mångårig nyttjanderätt till en
fastighet – Vänskapens hus – av kulturellt värde och som i denna har
bedrivit bred föreningsverksamhet. I avtal med kommunen skall
föreningen stå för underhåll av byggnaden. Enligt bedömning av
serviceförvaltningens fastighetsansvariga har detta underhåll ej
levererats utifrån behov, regler och gällande lagstiftning. Akuta
åtgärder är därför nödvändiga att genomföra, bland annat gällande
brand och utrymning. En konsekvens är att de föreningar som har
verksamhet i fastigheten måste flytta.
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Kulturellt värde
Det finns i Lund ett stort antal fastigheter med högt kulturellt
bevarandevärde. Detta hanteras inom lagstiftning, detaljplaner och
underhåll och ligger inom andra nämnders och förvaltningars
ansvarsområde och uppdrag. Dock är kultur- och fritidsförvaltningen
införstådd med värdet av att detta arbete sprids och ska se till att
kunskap och information samordnas med aktörer gällande det
historiska Lund.
Nämnd och förvaltning har inget formellt ansvar eller uppdrag att
hantera dessa frågor utöver att vara remissinstans för detaljplaner.
Att upprätta avtal som ger en förening ansvar över tillsyn,
regelefterlevnad och underhåll för en äldre fastighet är inte längre
något som görs inom kommunen.
I detta fall påverkas ett antal föreningar och det är något som
kommunen brett diskuterar och söker lösningar på i olika forum.
Bland annat förs dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
föreningslivet. Dock är föreningarna och deras aktiviteter av vitt
skilda slag, något som leder till att det sällan är möjligt att samordna
dessa med det som görs för olika föreningar inom kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

anse skrivelse från Göran Fries (V) och Saima Jönsson Fahoum
(V) angående yttrande till förmån för bevarande av byggnader
med kulturellt värde i Lunds kommun vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
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