Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

Tjänsteskrivelse
2018-11-27
Servicenämnden

Skrivelse angående lokal för LIMUS
Dnr SN 2018/0107

Sammanfattning

Lars Leonardsson (M) föreslår i en skrivelse att förvaltningen ska
uppdras att redovisa hur frågan om LIMUS lokaler har hanterats att
redovisa om det finns alternativa lokaler inom kommunens
fastighetsbestånd som motsvarar LIMUS behov.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lars Leonardsson (M) 2018-03-11
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27 (denna skrivelse).

Barnets bästa

LIMUS bedriver musikundervisning med huvudsaklig inriktning mot
barn och unga, men det finns också vuxna elever. Att bidra till att
lösa lokalfrågan för LIMUS har en direkt påverkan på de barn och
unga som deltar i LIMUS verksamhet, men kan också ha en indirekt
påverkan på kön till den kommunala musikskolan.

Ärendet

Bakgrund
LIMUS har hyrt lokaler i Svaneskolan sedan 2007. På grund av att
Hedda Andersson gymnasiet har startat i Svaneskolans lokaler från
och med ht 2018 har kommunen behov av de lokaler som LIMUS
förhyrt. LIMUS har därför sagts upp till avflyttning per 2018-12-31.

Servicenämnden genom dess förvaltning har i dialog med LIMUS
sedan flera år tillbaka letat alternativa lokaler till LIMUS. Detta har
visat sig vara en utmaning eftersom såväl kommunfullmäktige som
servicenämnden under samma period haft stort fokus på att
effektivisera kommunens lokalbestånd. Flera olika lokaler har under
åren undersökts, men har av olika anledningar inte blivit aktuella.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Under sommaren 2018 identifierades Gernandtska lyckan, en lokal i
LKF:s bestånd, som möjlig ersättningslokal. Viss lokalanpassning
kommer att bli nödvändig, vilket i sin tur gjort att det tagit längre tid
än vad som initialt var förhoppningen, att kunna erbjuda ett slutligt
kontrakt att skriva på. Samtidigt är planerna mycket långt
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse
2018-11-27

framskridna och konkreta och förvaltningens bedömning är att
LIMUS kommer att avflytta från Svaneskolan kring årsskiftet
2018/19 till lokaler inom LKF:s bestånd.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
att

besvara Lars Leonardssons skrivelse 2018-03-11 med
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Jonna Myrebris
Fastighetschef
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