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§1

Val av justerare

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Victoria Tiblom (SD) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 23 januari 2020.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

utse Victoria Tiblom (SD) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 23
januari 2020

Utdragsbestyrkande
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2020-01-23

§2

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 23 januari
2020 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

fastställa föreslagen dagordning för kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 23 januari 2020

Utdragsbestyrkande
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§3

Plan för intern kontroll 2020
Dnr KU 2019/0353

Sammanfattning
I 6 kap. 6 § kommunallagen fastslås att kommunala nämnder är
ansvariga för sin egen interna kontroll. Enligt Lunds kommuns
riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna årligen lämna
handlingsplan för intern kontroll senast den 31 januari.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade den sjätte november 2019, § 269, om
granskning inom följande kommungemensamma områden:





Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Leverantörstrohet
Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR

För 2020 föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att granskning ska
genomföras inom två nämndspecifika områden:



Riktlinjer avseende arbetsmiljö
Nyttjande av lokaler

En av nämnden beslutad rapport ska vara färdig senast den 31
januari 2021.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Handlingsplan för intern kontroll 2020, upprättad den 7 januari 2020
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019, § 269, avseende
handlingsplan för intern kontroll 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa förslag till handlingsplan för intern kontroll 2020

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Utvärdering av checksystem för
musikundervisning i Lunds kommun
Dnr KU 2016/0724

Jäv
Carl Gustaf Jönsson (FNL) anmäler jäv. Peter Hedberg (L) tjänstgör
som ersättare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 att uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden att införa ett valfrihetssystem för
musikundervisning med ackrediterade utförare, att kultur- och
fritidsnämnden skulle ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning skulle ingå
i systemet samt att kultur- och fritidsnämnden senast ett år efter
införande skulle presentera en utvärdering av valfrihetssystemet. I
enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska denna utvärdering vara
kommunstyrelsen tillhanda under hösten 2020.
Den utredning som genomförs ska beskriva utfallet av införandet av
musikchecken i Lunds kommun, dels utifrån anordnarnas perspektiv,
dels utifrån vårdnadshavarnas. Vidare ska en beskrivning av
förvaltningens upplägg beträffande administration med mera göras.
Resultatet av utvärderingen kan komma att kräva vissa ändringar i de
av nämnden beslutade auktorisationsvillkoren.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 mars 2019, § 36
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2019, § 52

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar att nämnden ska besluta att uppdra åt
kultur- och fritidsförvaltningen att utöver förslaget göra en särskild
genomgång om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor för de lärare som
genomför undervisningen i de ackrediterade verksamheterna de
facto är.
Sebastian Jaktling (S) yrkar vidare att nämnden ska uppdra åt kulturoch fritidsförvaltningen att utöver förslaget, i den mån det är möjligt,
göra en särskild analys om hur deltagandet ser ut utifrån såväl ett
socioekonomiskt som ett geografiskt perspektiv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-01-23
Peter Bergwall (MP) yrkar att nämnden ska besluta att komplettera
utvärderingen med utredning av om köerna till musikundervisningen
har minskat.
Peter Bergwall (MP) yrkar vidare att nämnden ska besluta att
komplettera utvärderingen med vilka skillnader som kan konstateras
mellan de som utnyttjar musikchecken och de som inte gör det.
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag
till Sebastian Jaktlings (S) yrkande om att nämnden ska besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utöver förslaget göra
en särskild genomgång om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor för de
lärare som genomför undervisningen i de ackrediterade
verksamheterna de facto är.
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till Sebastian Jaktlings (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande
från Sebastian Jaktling (S), yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att
nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag samt avslå
yrkande från Sebastian Jaktling (S) om att nämnden ska besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utöver förslaget göra
en särskild genomgång om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor för de
lärare som genomför undervisningen i de ackrediterade
verksamheterna de facto är samt yrkande från Peter Bergwall (MP).
Ordföranden ställer inledningsvis proposition på Gunnar Brådviks (L)
bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande från Peter
Bergwall (MP) om att nämnden ska besluta att komplettera
utvärderingen med utredning av om köerna till musikundervisningen
har minskat och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detsamma. Ordföranden ställer vidare proposition på yrkande från
Sebastian Jaktling (S) med flera om att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att utöver förslaget, i den mån det är möjligt, göra
en särskild analys om hur deltagandet ser ut utifrån såväl ett
socioekonomiskt som ett geografiskt perspektiv och finner att
nämnden bifaller detsamma. Ordföranden ställer sedan proposition
på yrkande från Peter Bergwall (MP) om att nämnden ska besluta att
komplettera utvärderingen med utredning avseende vilka skillnader
som kan konstateras mellan de som utnyttjar musikchecken och de
som inte gör det och finner att nämnden beslutar att avslå detta.
Votering begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden
ska avslå Peter Bergwalls (MP) yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Peter Bergwall (MP) röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar
ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Martin Pudaric (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Peter Bergwall (MP).
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på yrkande från
Sebastian Jaktling (S) med flera om att nämnden ska besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utöver förslaget göra
en särskild genomgång om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor för de
lärare som genomför undervisningen i de ackrediterade
verksamheterna de facto är och finner att nämnden beslutar att avslå
detsamma. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla Gunnar Brådviks (L) yrkande om att nämnden ska
avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera
röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar
ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Martin Pudaric (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med
flera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till upplägg och genomförande
av utvärdering av musikcheck

att

komplettera utvärderingen med utredning av om köerna till
musikundervisningen har minskat

att

utöver förslaget, i den mån det är möjligt, göra en särskild
analys om hur deltagandet ser ut utifrån såväl ett
socioekonomiskt som ett geografiskt perspektiv

Reservationer
Sebastian Jaktling (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig till förmån för egna yrkanden samt inkommer med
skriftliga reservationer, se bilaga 1 och 2.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut om att det är
viktigt att både utvärdera hur själva systemet fungerar och hur
deltagandet ser ut, utifrån såväl ett socioekonomiskt som ett
geografiskt perspektiv. Vi instämmer dessutom i
Socialdemokraternas yrkande om att en särskild genomgång av
arbetsmiljö och arbetsvillkor borde ingå i utvärderingen.”
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Revidering av auktorisationsvillkor gällande
musikundervisning i Lunds kommun
Dnr KU 2020/0007

Jäv
Carl Gustaf Jönsson (FNL) anmäler jäv. Peter Hedberg (L) tjänstgör
som ersättare.

Sammanfattning
Lunds kommuns musikchecksystem infördes 2019 med syfte att öka
valfriheten för den enskilde eleven. Ambitionen är att därigenom
kunna ge fler elever möjlighet att få instrumentalundervisning. Lunds
kommun auktoriserar de musik- och kulturskolor (hädanefter
benämnda anordnare) som vill vara en del av musikchecksystemet
utifrån ett antal villkor som ska vara uppfyllda. Målgruppen,
inledningsvis barn födda 2011–2012, har möjlighet att få
undervisning från någon av de anordnare, som är auktoriserade av
Lunds kommun.
Nu gällande auktorisationsvillkor antogs av kultur- och
fritidsnämnden den 14 mars 2019. Enligt nämndens beslut har barn
som är födda under 2011 och 2012 varit aktuella som elever under
den första omgången med musikcheckstilldelning
2019–2020. Framöver kommer successivt att tillföras resurser inom
musikchecksystemet, varför ytterligare årskullar kommer att komma
i fråga för musikchecken. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår
därför att den tidigare formuleringen: ”Lunds kommuns
musikchecksystem omfattar målgruppen barn som är födda 2011 och
2012 och som är folkbokförda i Lunds kommun” ska utgå till förmån
för följande:
”Lunds kommuns musikchecksystem har inledningsvis omfattat
målgruppen barn födda 2011–2012. Målgruppen utökas därefter
årligen med en årskull utifrån att resurser tillförs.”

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2020
Förslag till reviderade auktorisationsvillkor för checksystem för
musikundervisning, den 13 januari 2020

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att förslag till ny målgruppsdefinition ska
justeras till att omfatta minst en årskull i stället för en årskull.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om en justering av förvaltningens förslag till ny
målgruppsdefinition i auktorisationsvillkor gällande
musikundervisning i Lunds kommun. Ordföranden ställer proposition
på ovanstående yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa reviderad målgruppsdefinition i auktorisationsvillkor
för checksystem för musikundervisning i Lunds kommun med
av nämnden fastställd ändring

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Markupplåtelse för Dalby tennisklubb
Dnr KU 2019/0354

Sammanfattning
Dalby tennisklubb har idag ett avtal med kultur- och fritidsnämnden
avseende driften av två tennisplaner inom fastigheten Dalby 4:29.
Klubben vill utveckla sin verksamhet och kontaktade hösten 2019
kultur- och fritidsförvaltningen med en förfrågan om att få arrendera
mark intill tennisbanorna. Klubben vill bygga två padelbanor på
marken.
Dalby tennisklubb söker externa medel för att finansiera byggandet
av padelbanorna. De externa finansiärerna kräver garantier för att
verksamheten ska kunna fortsätta under tio år. För att möta dessa
krav vill klubben tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
skriva ett avtal om upplåtelse av mark, vilket ska gälla under tio år.
Då underlaget, som padel spelas på, utgörs av konstgräs med sand
som ifyllnadsmaterial är miljöfrågan viktig. Det föreslås att krav ska
ställas på att Dalby tennisklubb ska undersöka förutsättningarna för
alternativa material till konstgräs. Vidare ska Dalby tennisklubbs
padelbanor byggas och drivas i enlighet med LundaEko och
LundaKem.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar att förvaltningens förslag om att avtal ska
tecknas under förutsättning att Dalby tennisklubb utreder
förutsättningarna för alternativa material till konstgräs som underlag
vid padelbanor ska utgå med hänvisning till att detta kan ses som
överflödigt om nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag om
att avtal tecknas under förutsättning att Dalby tennisklubbs
padelbanor byggs och drivs i enlighet med LundaEko och LundaKem.
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Sebastian Jaktlings (S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att förvaltningens förslag om att avtal ska
tecknas under förutsättning att Dalby tennisklubb utreder
förutsättningarna för alternativa material till konstgräs som underlag
vid padelbanor ska utgå.
Ordföranden ställer proposition på ovan nämnda yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal med
Dalby tennisklubb om upplåtelse av mark avseende del av Dalby
4:2 med en avtalstid om tio år med möjlighet att förlänga avtalet
ett år åt gången

att

avtal tecknas under förutsättning att Dalby tennisklubbs
padelbanor byggs och drivs i enlighet med LundaEko och
LundaKem

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Val till kultur- och fritidsnämndens
beredning
Dnr KU 2020/0005

Sammanfattning
Carl Gustaf Jönsson (FNL) har till kommunstyrelsen inkommit med en
avsägelse från uppdrag som kultur- och fritidsnämndens vice
ordförande, vilken kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 januari 2020. Av denna anledning föreligger ett
förslag om att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att utse en ny
person till att ingå i kultur- och fritidsnämndens beredning och att
Carl Gustaf Jönsson (FNL) därmed upphör att ingå i densamma.

Yrkanden
Carl Gustaf Jönsson (FNL) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska
besluta att utse Christian Gehrmann (FNL) till att ingå i kultur- och
fritidsnämndens beredning och att Carl Gustaf Jönsson (FNL) därmed
upphör att ingå i densamma.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande om att kulturoch fritidsnämnden ska besluta att utse Christian Gehrmann (FNL) till
att ingå i kultur- och fritidsnämndens beredning och att Carl Gustaf
Jönsson (FNL) därmed upphör att ingå i densamma. Ordföranden
ställer proposition på nämnda yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Christian Gehrmann (FNL) ska ingå i kultur- och
fritidsnämndens beredning och att Carl Gustaf Jönsson (FNL)
ska utgå ur densamma

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Skrivelse från Peter Bergwall (MP) gällande
handlingsplan för avfallshantering
Dnr KU 2019/0362

Sammanfattning
Peter Bergvall (MP) och Elsa Christersson (MP) har den 11 november
2019 inkommit med en skrivelse gällande handlingsplan för
avfallshantering. I skrivelsen föreslås att förvaltningen skyndsamt
ska ges i uppdrag att framlägga förslag till handlingsplan med
nämndens mål och tidsatta åtgärder för att bidra till att nå
avfallsplanens mål.
Avfallsplan för Lunds kommun antogs av kommunfullmäktige den 15
juni 2016, § 140. Planen utgör ett strategiskt dokument för utveckling
av kommunens avfallshantering till år 2020. Innehållet styrs av
lagstiftning och enligt miljöbalken ska varje kommun ha en
avfallsplan.
Som det ser ut idag pågår ett utvecklingsarbete både regionalt och
lokalt och en ny kommunal avfallsplan kommer att tas fram under
2020. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar idag med en
handlingsplan, som kopplas till LundaEko och avfallsplanen.
Handlingsplanen innehåller tidsbestämda åtgärder kopplade till de
olika målen i Lunds kommuns nuvarande avfallsplan. Förvaltningen
avser att vidareutveckla dessa åtgärder och förankra dem hos
berörda chefer. Planen gäller i ett år, fokuserar på kommunens
avfallshantering och svarar därför mot kravet om en nämndspecifik
handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Skrivelse från Peter Bergwall (MP) gällande handlingsplan för
avfallshantering, inkommen den 11 november 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar tillägg i form av att skrivelse från Peter
Bergwall (MP) angående handlingsplan för avfallshantering ska anses
vara bifallen.
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt bifall
till Gunnar Brådviks (L) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att godkänna
förvaltningens förslag samt anse skrivelsen vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och finner
att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan
i enlighet med kommungemensam handlingsplan för att bidra
till att nå avfallsplanens mål

att

uppdra åt förvaltningen att rapportera arbetet med
avfallsplanens mål i samband med nämndens delårs- och
årsanalyser

att

anse skrivelse från Peter Bergwall (MP) angående en
handlingsplan för avfallshantering vara bifallen

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§9

Lundaförslag angående en simhall i de östra
kommundelarna
Dnr KU 2019/0373

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Rickard
Malmquist Nyrén om att bygga en simhall i de östra kommundelarna
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt
besvarande.
I förslaget framförs att Lunds kommun är en förhållandevis stor
kommun, där satsningar ofta tenderar att vara fixerade vid Lunds
stad och de östra kommundelarna glöms bort. Orterna i den östra
delen av kommunen, Dalby med flera, behöver en simhall och det är
enligt förslagsställaren fullt rimligt att det byggs ett inomhusbad
utanför Lund. Lundaförslaget framhäver flertalet fördelar: det
hälsofrämjande arbetet, närheten till simskolor och att trycket på
Högevall skulle lätta.
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att Lunds kommun
befinner sig i expansivt skede med flertalet nybyggnationer och
stadsdelsetableringar. Därför kan det inte uteslutas att det i
framtiden kan etableras ytterligare en simhall i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att nämnden ska besluta att lundaförslaget om
att bygga en simhall i de östra kommundelarna ska anses vara
besvarat.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december
2019
Lundaförslag om att bygga en simhall i de östra kommundelarna,
daterat den 13 september 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att förvaltningens
förslag ska utgå och att nämnden i stället ska uppdra åt förvaltningen
att undersöka möjligheterna till en privatfinansierad simhall i de
östra kommundelarna i likhet med utredningen om en
skateanläggning i Genarp.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23
Sebastian Jaktling (S) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla
lundaförslaget samt uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att
återkomma med förslag till kostnad för utredning och preliminära
investerings- och driftkostnader för att anlägga en simhall i Dalby
samt att inarbeta detta i remissyttrandet för ekonomi- och
verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande investeringsplan.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Gunnar
Brådviks (L) yrkande samt bifall till Sebastian Jaktlings (S) andra
yrkande.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Sebastian Jaktlings (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) med flera, yrkande från Sebastian Jaktling
(S) med flera om utredningsuppdrag samt yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att bifalla lundaförslaget. Ordföranden
ställer inledningsvis proposition på yrkande från Gunnar Brådvik (L)
med flera om att förutsättningar för en privatfinansierad simhall i de
östra kommundelarna ska utredas och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på
yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att förvaltningen ska
ges i uppdrag att återkomma med förslag till kostnad för utredning
och preliminära investerings- och driftkostnader för att anlägga en
simhall i Dalby samt att inarbeta detta i remissyttrandet för ekonomioch verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande investeringsplan
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på yrkande från
Sebastian Jaktling (S) med flera om att nämnden ska besluta att
bifalla lundaförslaget och finner att nämnden avslår detsamma, varpå
votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om
att nämnden ska besluta att bifalla lundaförslaget röstar ja.
Den som bifalla yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att
nämnden ska besluta att bifalla lundaförslaget röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD), Peter Bergwall (MP) och Göran
Fries (V) röstar ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Martin Pudaric (S) och
Victoria Tiblom (SD) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23
Med sju ja-röster gentemot fyra nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden att avslå yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera
om att nämnden ska bifalla lundaförslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till en
privatfinansierad simhall i de östra kommundelarna i likhet
med utredningen om en skateanläggning i Genarp

att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att återkomma med
förslag till kostnad för utredning och preliminära investeringsoch driftkostnader för att anlägga en simhall i Dalby samt att
inarbeta detta i remissyttrandet för ekonomi- och
verksamhetsplan 2021–2023 med tillhörande investeringsplan

Reservationer
Sebastian Jaktling (S) och Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot
fattat beslut till förmån för egna yrkanden. Sebastian Jaktling (S)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 3.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ ser positivt på en utredning av lundaförslaget
om en simhall i Lunds östra kommundelar.”
Beslut expedieras till:
Rickard Malmquist Nyrén
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§ 10

Yttrande över förslag till reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
Dnr KU 2019/0347

Sammanfattning
Under varje mandatperiod bör nämndernas och styrelsernas
reglementen ses över. Kommunkontoret har gjort en större
revidering med fokus på tydlighet och helhet samt tagit fram ett
förslag till nytt reglemente för Lunds kommun. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har den 28 oktober 2019 beslutat att utsända förslaget
på remiss för yttrande till kommunens nämnder och styrelser.
I revideringen har kommunkontoret samlat alla nämnders och
styrelsers reglementen i ett och samma dokument. Genom detta
bedöms tydligheten öka och förståelsen för helheten underlättas.
Vidare har revideringar gjorts till följd av ny eller förändrad
lagstiftning och vissa delar har borttagits med hänvisning till
inaktualitet. Kommunkontoret har även samlat de för styrelser och
nämnder gemensamma bestämmelserna under ett gemensamt
avsnitt.
Utöver ovanstående har kommunkontoret noterat att det råder
otydlighet i det politiska ansvaret kring fyra områden, nämligen mark
och exploatering, fastighetsägaransvaret, arbetsgivarrollen samt
ansvarsfördelning mellan utbildningsnämnden samt barn- och
skolnämnden. Av de fyra ovan nämnda områdena är det framför allt
frågan om arbetsgivarrollen som kommer att påverka kultur- och
fritidsnämnden. Förslaget är att kommunstyrelsen ska vara
anställningsmyndighet för all personal. Idag är varje enskild nämnd
anställningsmyndighet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december
2019
Yttrande över förslag till reglemente för nämnder och styrelser i
Lunds kommun, upprättat den 19 december 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 oktober 2019, § 279
Förslag till reglemente för Lunds kommun, inkommet den 30 oktober
2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att
paragrafen ska justeras omedelbart.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg
av följande formulering: "Nämndens protokoll förs på ordförandens
ansvar (kommunallagen, 5 kap. § 65). För att protokollet ska vara
giltigt ska det justeras av antingen en justerare som nämnden har valt
eller av nämnden. Kommunfullmäktige äger således ingen laglig rätt
att besluta vem som får lägga anteckningar i ett nämndsprotokoll,
eftersom detta står i strid med tidigare nämnda bestämmelser i
kommunallagen."
Sebastian Jaktling (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag inkluderat Gunnar Brådviks (L)
tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar inledningsvis att det föreligger ett yrkande
från Gunnar Brådvik (L) om att avslå förvaltningens förslag om att
paragrafen ska justeras omgående. Ordföranden ställer proposition
på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att nämnden ska besluta att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande samt tillägg rörande lagtext om rätten att föra
anteckningar till protokollet. Ordföranden ställer proposition på
ovanstående yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till kultur- och fritidsnämndens yttrande foga formuleringen:
"Nämndens protokoll förs på ordförandens ansvar
(kommunallagen, 5 kap. § 65). För att protokollet ska vara
giltigt ska det justeras av antingen en justerare som nämnden
valt eller av nämnden. Kommunfullmäktige äger således ingen
laglig rätt att besluta vem som får lägga anteckningar i ett
nämndsprotokoll, eftersom det står i strid med ovan nämnda
bestämmelser i kommunallagen."

att

i övrigt godkänna upprättat yttrande över förslag till
reglemente för nämnder och styrelser i Lunds kommun samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Reservationer
Göran Fries (V) reserverar sig mot det fattade beslutet samt
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut och
välmotiverade yttrande. Förutom att Lunds kommun givetvis ska
följa kommunallagen, så värnar vi om en tydlig demokratisk
beslutsprocess, i vilken ansvar, resurser och kompetens ska vara
sammanhängande. Vi saknar dessutom såväl en motivering som en
konsekvensanalys till förslaget.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§ 11

Yttrande avseende skrivelse från Fredrik
Ljunghill (M) angående förutsättningar för
crowdfunding av offentlig konst och kultur i
Lunds kommun
Dnr KU 2019/0396

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en skrivelse från Fredrik Ljunghill
(M) om att införa ett kommunalt system för crowdfunding –
folkfinansiering eller gräsrotsfinansiering – för konst och kultur till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
I förslaget framförs att gräsrotsfinansiering kan vara ett bra sätt att
dels stärka resurserna för offentlig konst och kultur, dels att mäta
folkets intresse för specifik konst och kultur. Detta kan – menar
förslagsställaren – tydliggöras genom att företrädesvis
kommuninvånarna, men även det lokala näringslivet, avgör vad de
vill finansiera eller medfinansiera.
Vidare framförs att system för gräsrotsfinansiering ska kunna
utvidgas till att gälla projekt inom andra områden, där
privatpersoner, offentliga aktörer och näringsliv går samman för att
stärka nyskapande initiativ till kommuninvånarnas gagn.
I skrivelsen framförs slutligen att kommunen genom att bygga upp
system och struktur för crowdfunding av offentlig konst och kultur
kan möjliggöra ett rikare konst- och kulturutbud, där medborgarna
har en mer direkt möjlighet att ”bedöma och avgöra” vad och i vilken
omfattning konst och kultur ska ges utrymme.
För att uppnå transparens, förtroende för processer och
resurshantering föreslås att kommunen utvecklar och förestår en
ändamålsenlig plattform för detta. Ska kommunen vara mottagande
aktör och bedriva crowdfundingkoncept, där extern
finansiering/privat sponsring ska lämnas till kommunen för specifika
projekt eller färdigfinansierade initiativ ska tas emot, bör detta
nogsamt utredas, då detta utmanar vedertagna juridiska, ekonomiska
och politiska förutsättningar för skattefinansiering och styrning och
ledning av politikområdet kultur.
Att förbehålla sakkunnig nämnd och förvaltning att avgöra ett kulturoch konstprojekts möjlighet är en garanti mot den större del av
befolkningen som genom sin röst gett sitt förtroende att de just ska
göra detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 25 november 2019
Skrivelse från Fredrik Ljunghill (M) angående förutsättningar för
crowdfunding av offentlig konst och kultur i Lunds kommun, daterad
den 20 november 2019

Yrkanden
Göran Fries (V), Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Victoria Tiblom (SD) och Martin Pudaric (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att förvaltningens förslag i delar ska utgå
till förmån för annat yttrande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Göran Fries (V) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande samt yrkande från Gunnar Brådvik
(L) om att förvaltningens förslag i delar ska utgå till förmån för annat
yttrande, se bilaga. Ordföranden ställer proposition på de två
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till yttrande samt översända
detsamma till kommunstyrelsen

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för
eget yrkande, se bilaga 5.

Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut och
välmotiverade yttrande, eftersom vi värnar den demokratiska och
kompetensbaserade processen för offentlig konst och kultur.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§ 12

Rapporter 2020
Dnr KU 2020/0006

Sammanfattning
A Rapport om ridanläggning på Ladugårdsmarken
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om aktuellt läge
beträffande ridanläggning på Ladugårdsmarken.
B Rapport om destinationsbolag inom Lunds kommun
Kulturchef Annika Eklund informerar om kommunstyrelsens beslut
om att upprätta ett destinationsbolag inom Lunds kommun samt
planerad transitionsprocess för personal och verksamheter.
C Rapport angående motionsspår i Genarp
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om nytt avtal
beträffande elljusspår vid motionsslingan i Genarp.
D Rapport angående Kino
Kulturchef Annika Eklund informerar om kommande beställning av
utbyggnad av biografen Kinos lokaler i centrala Lund.
E Rapport om konsertlokal i Lund
Kulturchef Annika Eklund informerar om arbetet med att planlägga
en konsertlokal i Lund samt framtagande av en lokalbehovsplan för
Lunds kommun.
F Rapport angående brukarstatistik inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter
I upprättad rapport redogörs för aktuell brukarstatistik avseende
kultur- och fritidsnämndens verksamheter bibliotek, kultur, idrott
och fritid.
G Information angående ekonomi- och verksamhetsplan 2021
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson redogör för möte angående
ekonomi- och verksamhetsplan 2021–2023, vilket ägde rum den 15
januari 2020. Under detta möte har kultur- och fritidsnämndens
presidium och ledningsgrupp framlagt kultur- och fritidsnämndens
ekonomiska förutsättningar och behov under de närmaste åren.
Nästa steg är att nämnden ska yttra sig över kommunkontorets
förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021–2023 under
våren 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

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

2020-01-23

§ 13

Redovisning av meddelanden 2020
Dnr KU 2020/0011

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23
januari 2020.
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 241,
avseende Kulturens fastighetsbestånd i Lunds kommun,
dnr KU 2016/0698
2. Beslut från kommunstyrelsen den 4 december 2019, § 310,
avseende ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen under
februari 2020, dnr KU 2019/0306
3. Beslut från kommunstyrelsen den 4 december 2019, § 321,
avseende riktlinjer för gallring av pappershandlingar i samband med
skanning, dnr KU 2020/0001
4. Beslut från servicenämnden den 11 december 2019, § 91, avseende
personalmåltidspris 2020 för Lunds kommun,
dnr KU 2020/0002

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

§ 14

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Dnr KU 2020/0012

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 §
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 23 januari 2020:
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2019, § 104
Avtal med Friluftsfrämjandet i Lund avseende drift av Skrylle och
Skryllegården, dnr KU 2020/0018
Datum för beslut: 2019-12-18
Delegat: Kultur- och fritidsnämndens presidium
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2019/§ 106
2. Avtalsärenden
2.1 Beslut om lokalinvesteringar som understiger fem miljoner
kronor och beslut om extern inhyrning av lokaler där årshyran
understiger femhundra tusen kronor
Avtal med servicenämnden gällande kontor och utställning i Drottens
kyrkoruin, dnr KU 2020/0019
Datum för beslut: 2019-11-27
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
4. Personalärenden
4.3.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex
månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har
delegerats till någon annan
Beslut om anställning under september 2019, dnr KU 2020/0012
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
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 augusti 2019 samt
oktober–december 2019 och januari 2020, dnr KU 2020/0012
Delegat: enhetschef

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut den 23 januari 2020

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende 4
Dnr KU 2016/0724

Socialdemokraterna reservation
4. Utvärdering av checksystem för musikundervisning i Lunds
kommun
Det är bra att nämnden beslutat att bredda utvärderingen utifrån en rad viktiga perspektiv, inte
minst att geografi och socioekonomisk bakgrund ska ingå som viktiga grundstenar i
utvärderingen. Däremot är vi socialdemokrater fortsatt av uppfattningen att granskningen av
hur arbetsmiljön och hur arbetsvillkoren de facto är för de som undervisar i de ackrediterade
verksamheterna. Vi socialdemokrater menar att Lunds kommun som finansierar verksamheten
med skattemedel har ett ansvar inte bara att säkerställa att kvaliteten i leveransen av
musikundervisning utan även för de som arbetar i den. Då är det otillräckligt att enkom ställa
frågor kring detta till de företag och organisationer som är ackrediterade. Vi är måna om att
lundabornas skattepengar användes på ett adekvat sätt för alla involverade, det hoppades vi
socialdemokrater att samtliga partier i nämnden skulle vara.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kultur- och fritidsnämndens fattade beslut till
förmån för vårt eget yrkande.
För Socialdemokraterna
Sebastian Jaktling (S)
2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Reservation från Miljöpartiet de gröna
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, 2020-01-23

KU 2016/0724:

Ärende 4: Utvärdering av checksystem för musikundervisning i
Lunds kommun
Miljöpartiet anser att det är viktigt att den här utvärderingen görs på ett ordentligt sätt. Vi
yrkade inledningsvis på att nämnden skulle besluta:
att
komplettera utvärderingen med utredning av om köerna till
musikundervisningen har minskat, vilka skillnader som kan konstateras mellan de
som utnyttjar musikchecken och de som inte gör det, samt om musikcheckens
införande har haft någon påverkan på sedan tidigare konstaterade problem med
social snedrekrytering och geografisk centrering till Lunds stads centrala delar.
Bakgrunden till vårt yrkande är att de riktlinjer som föreslogs ligga till grund för fortsatt
utvärdering av musikcheckens införande saknade ett antal mycket viktiga aspekter. Det är
till exempel märkligt att utvärderingen inte var tänkt att fokusera på frågan om huruvida
köerna till musikundervisningen har kortats, vilket var hela syftet med musikcheckens
införande. Nämnden beslutade att komplettera utvärderingen med den frågeställningen.
Det är bra. Vi valde att jämka oss med Socialdemokraternas yrkande gällande
socioekonomi och geografisk spridning, vilket också vann bifall. Det är också bra.
Vårt yrkande om att utreda eventuella skillnader mellan gruppen barn som utnyttjar
musikchecken och de som inte gör det vann däremot inte bifall. När kommunen gör den
här typen av insatser, riktade till samtliga barn i en viss årskull, så är det inte bara viktigt
att studera dem som utnyttjar möjligheten. Vi vill också veta något om de barn vi inte når
med musikchecken och vad det beror på. Det är ytterst sett en rättvisefråga. Det är synd att
kvintetten och SD inte inser detta.
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för detta yrkande.

För Miljöpartiet
Peter Bergwall

Elsa Christersson

Reservation
Ärende 9
Dnr KU 2019/0373

Socialdemokraterna reservation
9. Lundaförslag angående en simhall i de östra kommundelarna
Socialdemokraterna delar Rickard Malmquist Nyréns, författaren till lundaförslaget, både
generella bild av att det behövs mer satsningar i de östra kommundelarna men också det
specifika förslaget om att en simhall är en lämplig sådan. Därför hade vi också med ett förslag
om att bygga en simhall i Dalby så sent som i vårt förslag till ekonomi- och verksamhetsplan
(EVP) för 2020-2022. Med det förslaget skulle det ha varit möjligt med en byggstart redan nästa
år. Detta avslogs dock i kommunfullmäktige. Men skam den som ger sig.
Nämnden biföll ett av våra två yrkande. Det är bra att kultur- och fritidsförvaltningen nu har
fått i uppdrag att i sitt förslag på yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på EVP
2021-2023 arbeta in kostnader för utredning och preliminära drifts- och investeringskostnader
för en simhall i Dalby. Däremot avslogs vårt förslag om att bifalla själva lundaförslaget. Detta
tycker vi socialdemokrater är oerhört olyckligt. Det finns ett tydligt behov av ytterligare en
simhall. Och vi är av uppfattningen att kommunen fortsatt bör ta ett stort ansvar beträffande
folkhälso- och idrottsinfrastrukturen. Dessutom noterar vi att inte ens alla partier som inför
mötet gått ut och lovat att bifalla förslaget gjorde det. Det är ett märkligt sätt att försöka
vilseleda lundaborna på.
Mot bakgrund av ovastående reserverar vi socialdemokrater oss mot kultur- och
fritidsnämndens fattade beslut till förmån för vårt eget yrkande.
För Socialdemokraterna
Sebastian Jaktling (S)
2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Reservation angående yttrande över förslag till reglemente
Man kan konstatera att införande av ett standardiserat reglemente för nämnder och styrelser i sig är
positivt. Tyvärr är förslaget ganska svårförståeligt och konsekvenserna av en del regler verkar dåligt
utredda. När en nämnd har ansvar för ett område måste man också ha möjlighet att själv hantera
detta utan att andra organ ska besluta i en del av frågorna. Samtidigt som man ger nämnden ett
ansvarsområde verkar man försöka centralisera och ta bort en del av nämndens möjlighet att
hantera sina ärenden själv. Det beslut som nämnden fattade om yttrande påpekar detta och är i stort
sett bra, dock vill vi särskilt notera att förslaget till reglemente är oacceptabelt och bör göras om.
Göran Fries
Vänsterpartiet

Förutsättningar för crowdfunding
Medborgare som verkar på politiskt mandat – nämndsledamöter –
eller sakkunniga som arbetar på delegation som tjänstepersoner i
förvaltning, avgör på uppdrag av medborgarna utifrån formulerade
mål vad som ska göras och hur inom varje politikområde.
Det är den ordning Sverige har med representativ demokrati i
folkvalda församlingar. När personer inkommer med förslag och
finansiering beträffande olika konst- och kulturprojekt med krav på
placering kan detta komma att ställas mot andra politiska områden,
då andra planer redan kan finnas och vara beslutade.
Offentliga ytor och publika utrymmen hanteras idag inom plan- och
bygglagen och den ordning som är vedertagen är att det finns en
långsiktig planering för hur marken ska bebyggas med vägar, torg,
parker och fastigheter.
Vad gäller medborgares möjligheter att uppföra eller ta del av ett
kulturprojekt på gator och torg hanteras detta inom ordningslagen.
Att samlas för att uppföra en dans- eller teaterföreställning, sjunga
eller spela eller på annat sätt uttrycka sig i det offentliga rummet är
något som görs i hög grad i Lund. Alltifrån de av kommunen
uppskattade initiativen Sommarlund och Vinterlund till en uppsjö av
event från universitetsstudenter. För finansiering finns antagna sätt
att söka bidrag via kommun, region med flera eller annan
finansiering. Det finns inget som hindrar fristående aktörer,
föreningar eller medborgare att starta en crowdfundingkampanj
inom kulturområdet för att uppföra sitt arrangemang på gator och
torg inom ramarna för ordningslagen.
Att bedriva crowdfundingkoncept, där extern finansiering/privat sponsring ska
lämnas till kommunen för specifika projekt eller färdigfinansierade
initiativ ska tas emot, bör utredas, då detta utmanar juridiska förutsättningar.

