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§ 42

Val av justerare

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Peter Bergwall (MP) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 11 april 2019.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

utse Peter Bergwall (MP) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 11 april
2019

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 11 april
2019 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska få en rapport om det
internat, som ägde rum den 20-21 mars 2019 i Falsterbo.
Victoria Tiblom (SD) yrkar att nämnden ska ges en rapport angående
teaterverksamhet i Dalby.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkanden om tillägg
avseende ärendet Rapporter: yrkande från Gunnar Brådvik (L)
angående en rapportpunkt om nämndens internat under mars 2019
samt yrkande från Victoria Tiblom (SD) angående teaterverksamhet i
Dalby. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och
finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa.

Beslutsunderlag
Kallelse med förslag till dagordning, publicerad den 2 april 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

fastställa föreslagen dagordning för kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 11 april 2019 med tillägg i
form av två rapportpunkter rörande nämndens internat under
mars 2019 samt teaterverksamhet i Dalby

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Delårsrapport per den 31 mars 2019
Dnr KU 2019/0082

Sammanfattning
Under årets första kvartal har en rad viktiga beslut fattats, som
kommer att prägla arbetet inom flera av kultur- och fritidsnämndens
verksamheter under en tid framöver. Bland annat har beslut fattats
om att införa ett checksystem för musikundervisning i syfte att
möjliggöra för andra aktörer än den kommunala kulturskolan att
bedriva subventionerad undervisning. Enligt preliminära
beräkningar kommer satsningen inledningsvis att göra det möjligt
för cirka 500-600 barn, som är födda 2011 eller 2012, att delta i
musikundervisning.
Bland viktiga händelser under våren 2019 kan nämnas att det 60:e
ungdomstinget ägde rum den 6 mars på Sparbanken Skåne Arena.
För januari till mars 2019 redovisar nämnden en negativ avvikelse
om 5,8 miljoner kronor. Underskottet har i huvudsak sin förklaring i
att bidrag till föreningar har utbetalats tidigare än vanligt och
därmed inte följt den periodiserade budgeten. För helåret
prognostiserar nämnden ett överskott motsvarande 2,8 miljoner
kronor, vilket beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra
för KINO inte kommer att användas fullt ut.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2019
Delårsrapport per den 31 mars 2019, upprättad den 10 april 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad delårsrapport avseende mars 2019 samt
översända denna till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Översyn av kultur- och fritidsnämndens
taxor inför 2020
Dnr KU 2019/0078

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch fritidsnämndens taxor och kommer med förslag till förändringar.
Tidigare har förändringar i taxorna beslutats vid kommunfullmäktiges sammanträde i november, men kommer framöver att
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Syftet med
detta är att hantera taxorna i samband med ekonomi- och
verksamhetsplanen.
Med anledning av det korta tidsutrymmet mellan behandling av
2019 års taxor och 2020 års taxor föreslås, enligt förvaltningens
bedömning, endast mindre justeringar.
Förändringar föreslås för bowlinghallen, ishallen samt baden. Taxa
för musikundervisning inom musikchecksystemet införs. Förutom
förändringar i taxesättningen för ovan nämnda objekt har det i
taxedokumenten gjorts en del justeringar och förtydliganden i de
allmänna delarna. Förteckningarna har uppdaterats för att stämma
överens med tillgängliga lokaler.
Vid beslut i kultur- och fritidsnämnden om 2019 års taxor fick
förvaltningen i uppdrag att inför 2020 återkomma med förslag till
ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska
kostnader. Detta uppdrag har av tidsskäl inte genomförts, utan
kommer att hanteras i taxeöversynen inför 2021.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
Taxor och avgifter 2020 för kultur- och biblioteksverksamheten
Taxor och avgifter 2020 för idrotts- och fritidsverksamheten

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta om ett
återinförande av en reservationsavgift om åtta kronor på
folkbiblioteken och yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Sebastian Persson (S) yrkar att förvaltningens förslag om höjning om
100 kronor för årskort för vuxen samt höjning om 300 kronor för
sexmånaderskort för vuxen under rubriken ”Badenheten” ska utgå,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att föreslagen höjning om 100 kronor för taxa för barnkalas, 1-20
personer, taxa för barnkalas, 21-50 personer, årskort för vuxna samt
årskort för familj under rubriken ”Ishallen” ska utgå, att nämnden i
övrigt ska godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2020 i Lunds kommun samt överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges
fastställande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden
2020.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
avslag till Gunnar Brådviks (L) yrkande om att återinföra en
reservationsavgift om åtta kronor på folkbiblioteken.
Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C) och
Mattias Svensson (KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Göran
Fries (V) yrkar bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande.
Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar
avslag till yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att
återinföra en reservationsavgift om åtta kronor på folkbiblioteken.
Gunnar Brådvik (L) yrkar avslag till yrkande från Sebastian Persson
(S) med flera.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) med flera, yrkande från Sebastian Persson
(S) med flera samt yrkande från Victoria Tiblom (SD).
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från
Gunnar Brådvik (L) med flera om att återinföra en reservationsavgift
om åtta kronor på folkbiblioteken samt yrkande från Sebastian
Persson (S) med flera om att avslå ovanstående och finner att
nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Sebastian Persson (S)
med flera. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande från
Sebastian Persson (S) med flera om att föreslagen höjning om 100
kronor för årskort för vuxen samt höjning om 300 kronor för
sexmånaderskort för vuxen under rubriken ”Badenheten” ska utgå
samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att avslå detsamma och
finner att nämnden beslutar i enlighet med det sistnämnda.
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Sebastian Persson
(S) med flera om att föreslagen höjning om 100 kronor för taxa för
barnkalas, 1-20 personer, taxa för barnkalas, 21-50 personer, årskort
för vuxen samt årskort för familj under rubriken ”Ishallen” ska utgå
samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att avslå detta
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det senare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på yrkanden från
Gunnar Brådvik (L) med flera, Sebastian Persson (S) med flera om att
i övrigt godkänna samt yrkande från Victoria Tiblom (SD) om att
godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2020 i Lunds kommun samt överlämna
förslaget till kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges
fastställande av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden
2020 och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och
fritidsverksamheten 2020 i Lunds kommun

att

överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
kommunfullmäktiges fastställande av taxor och avgifter för
kultur- och fritidsnämnden 2020

Reservationer
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Mattias Svensson (KD), Sebastian Persson (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot fattat beslut
till förmån för egna yrkanden samt inkommer med skriftliga
reservationer, se bilaga 1, 2 och 3.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas yrkanden
och ser fram emot översynen med förslag till ytterligare
jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska
kostnader.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Utredning avseende eftersatt underhåll
Dnr KU 2019/0085

Sammanfattning
På uppdrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande initierar
förvaltningen ett ärende angående utredning avseende eftersatt
underhåll inom idrottsverksamhetens lokaler och anläggningar,
idrottshallar, idrottsplatser med flera.
Kultur- och fritidsförvaltningen inventerar kontinuerligt
underhållsbehovet vid förvaltningens anläggningar. Större delen av
fastighetsansvaret för byggnader hanteras av serviceförvaltningen,
medan kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för inre
byggnadsunderhåll för idrotts- och fritidsfastigheter som
idrottshallar, idrottsplatser med flera.
Utifrån ovanstående föreslår kultur- och fritidsförvaltningen
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda det eftersatta
underhållet inom idrottsverksamhetens lokaler och anläggningar,
idrottshallar, idrottsplatser med flera med återrapport senast
december 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar
vidare att utredningen ska ske i samråd med berörda aktörer.
Carl Gustaf Jönsson (FNL), Sebastian Persson (S), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Mattias Svensson (KD), Peter Bergwall (MP), Göran
Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks
(L) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag med tillägget att utredningen ska ske i samråd
med berörda aktörer. Ordföranden ställer proposition på yrkandet
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda det
eftersatta underhållet inom idrottsverksamhetens lokaler och
anläggningar, idrottshallar, idrottsplatser med flera med
återrapport senast december 2019

att

utredningen ska ske i samråd med berörda aktörer

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut.”
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Krisberedskapsplan 2019
Dnr KU 2019/0075

Sammanfattning
Varje förvaltning och bolag skall upprätta en egen
krisberedskapsplan för att kunna tillgodose effektiv krishantering.
En ny krisberedskapsplan ska upprättas i början av varje ny
mandatperiod och ska vara förenlig med den centrala
krisledningsplanen. Under de fyra åren mellan valen ansvarar varje
förvaltning/bolag för att årligen göra en översyn av sin
krisberedskapsplan samt att vid behov göra revideringar.
Krisberedskapsplanerna ska beskriva hur förvaltningen/bolaget
organiseras och leds under en kris för att ha omedelbar förmåga att
utifrån rådande risker och hot kunna utöva ledning och samordning
samt planera för uthållighet över tid.
Krisledningsplanerna ska säkerställa att en organisation är
bemannad med på förhand utbildade nyckelpersoner och att det
finns nödvändiga rutiner för att en kris ska kunna hanteras på ett
tillfredsställande sätt.
Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda: hos
den förvaltning som drabbas samt hos den eller de verksamheter
som är inblandade. Den instans som innehar ett visst ansvar under
normala förhållanden har detta ansvar även vid en kris.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
Krisberedskapsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2019,
upprättad den 26 mars 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens krisberedskapsplan
samt översända denna till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Risk- och sårbarhetsanalys 2019
Dnr KU 2019/0076

Sammanfattning
Kommunens nämnder och styrelser har ansvaret för att
förvaltningar och bolag upprättar en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) för varje mandatperiod. Detta görs i början av året efter det
politiska valet. Under de fyra åren mellan valen ansvarar varje
förvaltning/bolag för att göra en årlig översyn av sin RSA samt att
vid behov göra revideringar.
En risk- och sårbarhetsanalys ska innehålla:







Identifiering av samhällsviktig verksamhet som bedrivs av
verksamheten
Identifiering och värdering av risker och sårbarheter inom
verksamhetsområdet
Identifiering av kritiska beroenden
Bedömning av verksamhetens hanteringsförmåga att motstå
och hantera störningar, allvarliga händelser och
extraordinära händelser
Viktiga resurser som verksamheten kan disponera för att
hantera en händelse
Planerade åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder

Av risk- och sårbarhetsanalysen för kultur- och fritidsförvaltningen
kan utläsas att det inom förvaltningens verksamheter finns en
handfull delar som bedöms vara samhällsviktiga. Dessa
verksamheter bedöms vara måttligt sårbara utifrån de krisscenarion,
som har legat till grund för analysen. Precis som många andra
samhällsviktiga verksamheter i dagens samhälle är man dock
beroende av elektricitet för att kunna upprätthålla den så viktiga
verksamheten.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
Risk- och sårbarhetsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen,
den 26 mars 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens risk- och
sårbarhetsanalys 2019 samt översända denna till
kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Markägarförklaring för Södra Sandby
tennishall
Dnr KU 2019/0077

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 december 2015 att
teckna avsiktsförklaring och i förlängningen avtal om
markupplåtelse med Södra Sandby tennisklubb (SSTK). SSTK ska
uppföra en tennishall på den upplåtna marken och driva hallen i
egen regi. Marken ligger i anslutning till Södra Sandby idrottsplats.
För att finansiera byggnationen av tennishallen har SSTK sökt bidrag,
bland annat från olika stiftelser, men kommer även att behöva ta lån.
Då tennishallen byggs på arrenderad mark kan inte pantbrev
användas som säkerhet för lånet. För att banken ska få säkerhet för
lånet, och därmed vara beredd att låna ut pengar till SSTK, krävs att
kultur- och fritidsnämnden tecknar en markägarförklaring.
I huvudsak innebär markägarförklaringen att SSTK överlåter
nyttjanderätten till banken formellt, men behåller den praktiskt. Det
är bara om SSTK inte har förmåga att uppfylla sina åtaganden, som
banken kommer in. Detta innebär att banken har rätt att sälja
byggnaden inklusive nyttjanderätten till annan än SSTK. Försäljning
ska då i första hand ske till ideell förening som uppbär bidrag från
Lunds kommun, i andra hand till Lunds kommun till ett belopp som
motsvarar bankens fordran och i tredje hand till annan aktör som
ska bedriva idrottsverksamhet. Målsättningen för såväl banken som
SSTK är att säkerhetsöverlåtelsen ska återgå till SSTK så snart det är
möjligt, det vill säga så snart SSTK har amorterat av lånet.
Sammanfattningsvis menar kultur- och fritidsförvaltningen att ett
undertecknande av markägarförklaringen är till stor fördel för
föreningslivet och idrottsutbudet i de östra delarna av Lunds
kommun. Vidare menar förvaltningen att risken för att SSTK ska
hamna i betalningssvårigheter och att banken därmed får rätt att
realisera säkerhetsöverlåtelsen är ytterst begränsad. Skulle man
ändå hamna i ett läge där säkerhetsöverlåtelsen realiseras, kommer
det fortsatt att bedrivas idrottsverksamhet i lokalerna. Kultur- och
fritidsförvaltningen rekommenderar därför att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta att teckna markägarförklaring för SSTK:s
nyttjanderätt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att paragrafen inte ska justeras
omedelbart, då protokollet i sin helhet ska justeras kommande dag.
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Sebastian Persson
(S), John Lager (C), Mattias Svensson (KD), Peter Bergwall (MP),
Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att paragrafen inte ska justeras omedelbart, då
protokollet ska justeras i sin helhet under kommande dag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden konstaterar vidare att det föreligger ett yrkande från
Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på
ovanstående yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att teckna
markägarförklaring för markarrendet med Södra Sandby
tennisklubb

Beslut expedieras till:
Södra Sandby tennisklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11

§ 50

Yttrande över program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KU 2019/0074

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2018 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun. Ett förslag är nu framtaget i
bred samverkan både inom och utanför den kommunala
organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25
februari 2019 beslut om att sända detta förslag på remiss till
kommunens nämnder och styrelser samt till andra organisationer,
som kan ha särskilt intresse i frågan.
Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet,
informationssäkerhet, säkerhet för anställda och förtroendevalda,
skalskydd, systematiskt brandskyddsarbete, samordning av olycksoch brottsförebyggande arbete samt försäkringssamordning.
Programmet lyfter fram sex områden, som Lunds kommun särskilt
kommer att fokusera på under programperioden:







olycksförebyggande arbete
bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
bygga ett gott säkerhetsskydd
förebygga brott
förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
motverka otillåten påverkan och korruption

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att Lunds kommun i och
med programmet tar ett samlat grepp om trygghets- och
säkerhetsfrågorna. Programmets utformning är också tydlig och
överskådlig. Då det är ett relativt omfattande arbete som åligger
nämnderna är det av särskild vikt att kommunkontoret i enlighet
med programmet verkligen bistår med samordning, stöd och
utbildning kring flera av programmets aspekter.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
Kommunkontorets remissbrev, den 5 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019, § 48

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11
Förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun 2019-2022, daterat den 1 februari 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för
trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (23)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11

§ 51

Rapporter 2019
Dnr KU 2019/0004

Sammanfattning
A Rapport angående kulturpolitiskt program
Kulturchef Annika Eklund informerar om processen med
framtagandet av ett kulturpolitiskt program under 2017. Nämndens
slutliga förslag översändes till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige efter att ha remitterats till nämnder och
styrelser i Lunds kommun samt ett antal externa intressenter.
Förslaget omarbetades därefter något. Kommunfullmäktige
beslutade den 31 januari 2019 att avslå förslag till kulturpolitiskt
program. Ett nytt förslag till kulturpolitiskt program kommer att
framtas under våren 2019, denna gång med ökat fokus på det fria
kulturlivets roll samt idén om ett bevarande av specifika
verksamhetsuppdrag för Lunds konsthall och kulturskola.
B Samlokalisering av Allaktivitetshuset i Dalby
Frågan om samlokalisering av Allaktivitetshuset i Dalby härrör
ursprungligen i en motion från Liberalerna. I samverkan med vårdoch omsorgsförvaltningen och föreningslivet ska kultur- och
fritidsförvaltningen se över möjligheterna till ökat samarbete.
Personal från fritidsverksamheten har träffat representanter från
vård- och omsorgsförvaltningen för att undersöka förutsättningarna
för samlokalisering med synergieffekter. Vidare kommer
verksamheterna Föreningarnas Hus, Allaktivitetshuset och
Träffpunkten att göra en översyn av behov och önskemål. För
närvarande finns det inte mer utrymme i Allaktivitetshuset för
ytterligare verksamheter. Övervåningen disponeras av Kulturskolan
och nedervåningen av fritidsverksamheten under eftermiddagar,
kvällar och helger samt av pensionärsverksamhet under dagtid.
C Arvoden
Nämndsekreterare Katarina Franzén informerar om utbetalning av
arvoden samt om Lunds kommuns regelverk vid begäran om
ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt begäran om ersättning
för körsträckor, parkeringsavgifter etc.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11
D Information om kultur- och fritidsnämndens internat den 2021 mars 2019
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om det
målarbete, vilket påbörjades i samband med kultur- och
fritidsnämndens internat i Falsterbo den 20-21 mars 2019. I enlighet
med tidplanen kommer arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål
att fortgå under hösten 2019 inför beslut under slutet av året.
E Rapport angående teaterverksamhet i Dalby
Kulturchef Annika Eklund informerar om inkommen skrivelse
angående tidigare besked om att flytta teaterverksamhet, som har
bedrivits i Kulturskolans regi i Allaktivitetshuset i Dalby, till
Folkparken i Lund. Nytt besked om statliga medel till Kulturskolan
har inkommit, vilket kan möjliggöra ny verksamhet såväl i Dalby som
i Lund.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11

§ 52

Redovisning av meddelanden 2019
Dnr KU 2019/0005

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
11 april 2019.
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 49,
avseende revidering av riktlinjer för offentlig konst,
dnr KU 2017/0849
2. Beslut från kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 50,
avseende lokaler för skolidrott och gymnastik, dnr KU 2018/0191
3. Beslut från kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 52,
avseende kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om
införande av kulturcheck i Lunds kommun, dnr KU 2016/0724
4. Beslut från kommunfullmäktige den 28 mars 2019, § 77, avseende
årsredovisning 2018 med nämndernas årsanalyser samt
revisionsberättelse för Lunds kommun, dnr KU 2019/0035
5. Beslut från kommunstyrelsen den 6 mars 2019, § 55, avseende
nämndernas granskningsrapporter gällande intern kontroll,
dnr KU 2018/0443
6. Beslut från kommunstyrelsen den 6 mars 2019, § 57, avseende
samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
lokalpolisområde Lund 2019-2022, dnr KU 2018/0226
7. Beslut från servicenämnden den 13 mars 2019, § 25, avseende
yttrande över förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av
folkparkshuset med park, Väster 5:10 och del av Väster 7:1 i Lund,
Lunds kommun, dnr KU 2019/0039
8. Beslut från utbildningsnämnden den 20 mars 2019, § 44, avseende
yttrande angående lundaförslag om att bygga ytterligare en ishall i
Lunds kommun, dnr KU 2018/0434

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11

§ 53

Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Dnr KU 2019/0006

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 §
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 11 april 2019:
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2018/§ 53
3. Ekonomiärenden
3.5 Beslut om att mottaga gåva upp till ett värde om ett
prisbasbelopp
Beslut om att mottaga gåva från Dalbybibliotekets vänner,
dnr KU 2019/0093
Datum för beslut: 2019-03-06
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
4. Personalärenden
4.4.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex
månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har
delegerats till någon annan
Sammanställning av beslut om anställning under mars-april 2019,
dnr KU 2019/0006
Delegat: verksamhetschef
4.5.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex
månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har
delegerats till någon annan
Sammanställning av beslut om anställning under december 2018
samt mars-april 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: enhetschef
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut under mars 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut under mars 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-11
5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang
Sammanställning av beslut under mars 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
5.5 Beslut om stöd till folkbildning och lika rättigheter och
möjligheter
Sammanställning av beslut under mars 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: Annika Eklund, kulturchef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider
Sammanställning av beslut under mars 2019, dnr KU 2019/0006
Delegat: Annika Eklund, kulturchef

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut den 11 april 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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