Utlysning för kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt valnämnden

VILL DU GÖRA SKILLNAD FÖR LUNDS INVÅNARE?
BLI POLITIKER FÖR F!
Nu söker vi förtroendevalda till kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt en
representant till valnämnden. Mer info om posterna följer nedan.

Nominera dig själv eller någon annan som ersättare i kultur-och fritidsnämnden,
byggnadsnämnden eller valnämnden för Feministiskt initiativ Lund.
Du kan nominera dig själv eller någon du tycker skulle kunna passa för uppdraget. Maila till:
lund@feministisktinitiativ.se och ange namn och kontaktuppgifter till den nominerade. På
samma mail kan du också ställa frågor om uppdragen. Kom ihåg att den som nomineras måste
vara tillfrågad och medlem i partiet.
Senast den 13/9 vill vi ha din nominering.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har bibliotek,
fritid, idrott och kultur inom sitt
ansvarsområde. Den ansvarar över olika
föreningsbidrag till idrottsföreningar i Lund
och för de kommunövergripande
ungdomsfrågorna.
Inom kulturområdet återfinns Kulturskolan
Lund, Lunds Konsthall, Kulturstöd, Lunds
Stadsteater och Lunds Stadshall. Nämnden

Utlysning för kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt valnämnden

behandlar väldigt blandade ärenden med tanke på att det rör flera ganska olika
förvaltningsområden. Nämnden tittar på var i kommunen vi har bibliotek, vilka som ska
byggas, vilka som ska stängas, osv. Nämnden försöker också tampas med ett stort eftersatt
underhåll av idrottsplatser och byggnader vilket har varit lite av en het potatis. Nämnden
samarbetar också med kulturchefen för att försöka göra kulturen i Lund mer attraktiv och
bred.

Tidigare f!are som innehaft posten säger såhär:

”Under den korta tid som jag suttit i nämnden måste jag säga att jag blivit ypperligt
välkomnad. Jag har fått hjälp från båda sidor bordet och har också fått genomslag för mina
tankar och åsikter. Som ersättare har jag känt mig trygg och bekväm med att säga vad jag
tycker i olika frågor och det har tagits emot väl”.
– Sarah Nilsson Dolah

"Kultur- och fritidsnämnden i Lund är en utmaning men en upplevelse där en aldrig har tråkigt!
Just denna nämnd är idag extra hårt drabbad av nedskärningar vilket innebär att F! behöver en
stark röst i nämnden. Brinner en för F!, kultur- och idrottsfrågor samt tycker en om tv-serien
House of Cards så är denna nämnd väldigt rolig att sitta i!"
– Carl Granklint Rask

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden behandlar alla ärenden som
berör bebyggelse eller har en relevans för den
fysiska miljön i kommunen. Det är främst ärenden
som avser bygglov, detaljplaner, översiktsplaner
och byggsanktionsavgifter. En gång under varje
mandatperiod ska även översiktsplanen (det
dokument som vägleder den kommunala
samhällsplaneringen) uppdateras, där
Byggnadsnämnden är med och kan påverka
utformningen.
Vår förra ersättare Erik Ahlm berättar:

”Eftersom Byggnadsnämnden tar beslut om hur
kommunens fysiska miljö ska utvecklas är det en
väldigt intressant nämnd att sitta i, då en får ta del
av hur kommunen utvecklas. Det var även en rätt
lugn och kamratlig nämnd, och det var ofta en enig
nämnd då ökat bostadsbyggande är något som
samtliga partier är positiva till. Det är också mycket
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som sker i den kommunala planeringen nu, med den nya stadsdelen Brunnshög, ny
utformning av Centralen m.m. vilket har varit kul att få ta del av. De frågor som jag tryckt på
som för mig varit förenliga med partiet är trafikplanering (minskad bilism – ökad/förbättring
av cykelinfrastruktur och kollektivtrafik), större andel hyresrätter, trygga offentliga miljöer
och reducerad parkeringsnorm”.
– Erik Ahlm

Valnämnden
Valnämnden utför ett myndighetsarbete och är inte politisk. Valnämnden utgör lokal
valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till
Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar
också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.
Vår förra ersättare Sara Nilsson Dolah beskriver närmare:

”Detta är en nämnd som gör väldigt lite under den tid då det inte är valår. Därför har den
inneburit fyra korta möten per år då vi i princip enbart talat om budgeten samt lite om
remisser från staten angående till exempel förslag om att förändra valbåsens utseende. Vi har
också gett våra åsikter i frågan som kom upp i Kommunfullmäktige om indelning i ett istället
för två valdistrikt. Inför valåret 2018 kommer arbetet förmodligen trappas upp. Det handlar
om att se till att det finns tillräckligt med valdistrikt och tillgänglighet till vallokaler. När det
sedan är val kommer många i nämnden att ställa upp som valförrättare och sedan rösträknare.
Det har beskrivits som en spännande tid som de flesta i nämnden verkar tycka är väldigt rolig
och givande.” – Sarah Nilsson Dolah
Har du frågor eller funderingar kring posterna eller hur det är att sitta i en nämnd?
Maila någon av våra senast förtroendevalda Sarah eller Erik!

Skriv till Sarah Nilsson Dolah för frågor om kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden.
Hennes mail är: Sarah.nilsson.dolah@gmail.com
Skriv till Erik Ahlm för frågor om Byggnadsnämnden.
Hans mail är: erikahlm91@gmail

Senast den 13/9 vill vi ha din nominering!

Vänligen,
F! Lund

