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Kultur och fritidsnämnden 20151210, ärende 9
”
Verksamhetsplan 2016 med nämndsmål och indikatorer”

Kultur och fritidsnämndens budget, Konsthallen och bibliotek
Vi utgår ifrån att ärendet 9 också innebär reviderad internbudget vilket inte framgår av
föredragningslistan. Att handlingar presenteras på bordet vid sittande möte såsom skedde vid
nämndsmötet 20151210 är oacceptabelt.Vi instämmer inte i anpassningskraven d.v.s. besparingarna.
Fritidsverksamheten är vital för de unga och alla är överens om vikten av tidiga insatser särskilt
beträffande de barn och unga som lever i socioekonomiskt utsatta familjer. Med färre fritidsledare
försämras tillgängligheten och möjligheten till täta kontakter för att arbeta med tillit och
delaktighet.Försämring av öppettiderna slår särskilt för familjer där föräldern är ensamstående d.v.s. de
som i störst utsträckning är beroende av verksamheten. Inom Fritids arbetas det intensivt med att möta
de behov som finns kring nyanländas situation vilket givetvis är oerhört viktigt och trygghetsskapande för
de allra mest utsatta.
Beträffande besparingen på Idala gård är det bekymmersamt då det är en viktig mötesplats för
befolkningen. Det finns inte mötesplatser där människor kan stråla samman utan kostnad och de som
finns bör värnas.
Angående Doc Lounge är det en brett uppskattad verksamhet och vi ser inte vilka andra bidrags former
som finns att tillgå.
Vi instämmer inte i att lägga ner Järnåkra bibliotek och hänvisa till Klostergården.Vägen som separerar
områdena är en verklig barriär, bred och ytterst tätt trafikerad.
Slutligen instämmer vi inte i det förvirrade ärendet angående Konsthallen. Argumentationen om att
genomföra en rekonstruktion med syfte att modernisera verksamheten finner vi ytterst märkligt. Den
tidigare kritiken har ju varit att verksamheten är alltför modern.
Självfallet skall Lunds Konsthall även fortsättningsvis fungera just som en konsthall.
Självfallet skall Lund ha kvar sin Konsthall
Självfallet skall besök på Konsthallen även fortsättningsvis vara avgiftsbefriade
Det är upprörande att föreslå att denna 60 åriga kulturinstitution skall"rekonstrueras"
utan att någon diskussion av ärendet skett varken med andra partier än de för dagen styrande
eller med de som arbetar inom verksamheten.
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