Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

1 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-20

KU 2020/0040

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2020-02-20, klockan 17.30–19.30

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Christian Gehrmann (FNL), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)

Tjänstgörande ersättare

Jonas Johansson (SD), tjänstgörande för Victoria Tiblom (SD)

Ersättare

Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Eva Björn (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mira Norrsell, miljösamordnare

Justerare

Sebastian Jaktling (S)

Paragrafer

§§ 19–20

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-20

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

2 (7)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-20

KU 2020/0040

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Sebastian Jaktling (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-20

Paragrafer

§§ 19–20

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-16

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 19

Bokslut 2019 med årsanalys
Dnr KU 2020/0023

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att alla
lundabor och besökare ska ha möjlighet att ha en meningsfull fritid
genom ett levande idrotts- och kulturliv. Det ska vara lätt att
engagera sig i såväl spontana som organiserade former av kulturoch idrottsaktiviteter eller att ta del av bibliotekens utbud och
program. Detta lyckas Lunds kommun väldigt bra med, även om det
självfallet finns potential att lyckas ännu bättre. Ett kvitto på detta är
att Lund av fackförbundet Vision utsågs till årets kulturkommun
2019, bland annat för dess högklassiga kulturskoleverksamhet, att
konsthallen håller en hög internationell nivå samt folk- och
skolbibliotekens framgångsrika arbete med bland annat barn och
unga.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt
resultat för 2019 om 0,3 miljoner kronor. Under året har nämnden
prognostiserat ett större överskott med anledning av att vissa
särskilt dedikerade medel inom ram inte fullt ut har bedömts bli
nyttjade under året. Dessa överskott, som framför allt återfinns inom
kulturverksamheten, har utjämnats av underskott inom idrotts- och
fritidsverksamheten, där en huvudsaklig anledning till underskott är
att Högevallsbadet uppvisar ett negativt resultat. Även vissa
extraordinära poster påverkar, såsom kostnader för brand i en
klubbstuga i Veberöd, saneringskostnader vid Källbybadet samt ej
planerade nedskrivningar av anläggningstillgångar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari
2020
Årsanalys 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att paragrafen ska justeras omgående.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att nämnden ska besluta att paragrafen ska justeras
omgående. Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad årsanalys för år 2019 samt översända
denna till kommunstyrelsen

att

paragrafen ska justeras omgående

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (7)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 20

Överföring av budgetavvikelse från 2019
till 2020 samt utökning av investeringsram
för 2020
Dnr KU 2020/0024

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av
investeringsram för 2020. Kultur- och fritidsnämndens
driftsbudgetram för år 2019 uppgick till 352,2 miljoner kronor och
nettokostnader om 351,9 miljoner kronor. Nämnden redovisar
därmed en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden begär reglering av driftsram 2019 med
0,3 miljoner kronor till eget kapital. Nämnden begär vidare utökning
med 7,0 miljoner kronor i investeringsram på grund av förseningar i
upphandlingsprocesserna under 2019. Totalt beräknat behov i
investeringsram under år 2020 är 32,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari
2020
Begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt
utökning av investeringsram för 2020

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att paragrafen ska justeras omgående och
att förvaltningens förslag om att nämnden hos kommunstyrelsen ska
begära utökad investeringsram 2020 med 14,0 miljoner kronor ska
justeras till att nämnden hos kommunstyrelsen ska begära utökad
investeringsram 2020 med 7,0 miljoner kronor.
Gunnar Brådvik (L) yrkar vidare att nämnden ska besluta att uppdra
till förvaltningen att återkomma till nämnden med en ekonomisk
analys av situationen inom badverksamheten samt, förutsatt att
kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämndens resultat
för år 2019 ska regleras, att nämnden ska besluta att utöka idrottsoch fritidsverksamhetens budget med motsvarande medel för att
stärka badverksamheten.
Sebastian Jaktling (S) yrkar, förutsatt att kommunstyrelsen beslutar
att kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2019 ska regleras, att
nämnden ska besluta att utöka idrotts- och fritidsverksamhetens
budget med motsvarande medel för att stärka fritidsverksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Gunnar
Brådviks (L) yrkande om att nämnden ska uppdra till förvaltningen
att återkomma till nämnden med en ekonomisk analys av situationen
inom badverksamheten samt bifall till Sebastian Jaktlings (S)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att nämnden ska besluta att paragrafen ska justeras
omgående. Ordföranden ställer proposition på nämnda yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden konstaterar därefter att det föreligger ett yrkande från
Gunnar Brådvik (L) med flera om korrigering av förvaltningens
förslag, vilket innebär att nämnden hos kommunstyrelsen ska begära
utökad investeringsram 2020 med 7,0 miljoner kronor. Ordföranden
ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att nämnden
beslutar att bifalla detta.
Ordföranden konstaterar vidare att det föreligger ett yrkande från
Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att uppdra
till förvaltningen att återkomma till nämnden med en ekonomisk
analys av situationen inom badverksamheten. Ordföranden ställer
proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detsamma.
Ordföranden konstaterar avslutningsvis att två förslag till beslut
föreligger: yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att medel ska
tillföras badverksamheten under förutsättning att kommunstyrelsen
bifaller nämndens hemställan om utökad investeringsram för 2020
samt yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att medel ska
tillföras fritidsverksamheten under förutsättning att
kommunstyrelsen bifaller nämndens hemställan om utökad
investeringsram för 2020. Ordföranden ställer proposition på de två
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Sebastian Jaktling (S) röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Christian Gehrmann (FNL), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD) och Jonas Johansson (SD)
röstar ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (7)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Gunnar Brådvik (L).

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad rapport samt översända rapporten till
kommunstyrelsen

att

hos kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2019 regleras
till 0,3 miljoner kronor

att

hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram för 2020
med 7,0 miljoner kronor

att

utöka idrotts- och fritidsverksamhetens budget med
motsvarande medel för att stärka badverksamheten, förutsatt
att kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämndens
resultat för år 2019 regleras

att

paragrafen ska justeras omedelbart

Reservationer
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot fattat beslut
till förmån för eget yrkande. Sebastian Jaktling (S) och Peter
Bergwall (MP) inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 1
och 2.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

1 (18)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-20

KU 2020/0040

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2020-02-20, klockan 17.30–19.30

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Christian Gehrmann (FNL), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)

Tjänstgörande ersättare

Jonas Johansson (SD), tjänstgörande för Victoria Tiblom (SD)

Ersättare

Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Eva Björn (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mira Norrsell, miljösamordnare
Anna Sigurgeirsdóttir, enhetschef, §§ 15–18, 24
Tor Ohlsson, enhetschef, §§ 15–18, 24
Eva Rydén Dalman, projektchef, §§ 15–18
Rebecka Larsson, projektledare, §§ 15–18

Justerare

Sebastian Jaktling (S)

Paragrafer

§§ 15–18, 21–26

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-02-26

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

2 (18)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-20

KU 2020/0040

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Sebastian Jaktling (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-20

Paragrafer

§§ 15–18, 21–26

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-23

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 15

Val av justerare

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Sebastian Jaktling (S) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 20 februari 2020.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

utse Sebastian Jaktling (S) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 20
februari 2020

Utdragsbestyrkande

3 (18)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 16

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 20
februari 2020 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättare.

Beslutsunderlag
Kallelse med förslag till dagordning, publicerad den 11 februari 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

fastställa föreslagen dagordning för kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 20 februari 2020

Utdragsbestyrkande

4 (18)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 17

Redigering av kultur- och fritidsnämndens
protokoll den 23 januari 2020

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår redaktionell revidering av kultur- och
fritidsnämndens protokoll den 23 januari 2020 avseende paragraf
fyra och sex.
Av paragraf fyra framgår att Carl Gustaf Jönsson (FNL) anmäler jäv
och att Peter Hedberg (L) tjänstgör som ersättare. I protokollet anges
att Carl Gustaf Jönsson (FNL) deltager i votering, vilket är inkorrekt.
Det är tjänstgörande ersättaren Peter Hedberg (L) som deltager i
votering.
Av paragraf sex framgår att 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. Den fastighetsbeteckning som anges är felaktig och ska
ändras till del av Dalby 4:29.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 23 januari 2020, §§ 4, 6

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa förslag till redaktionell revidering av kultur- och
fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 23 januari
2020

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 18

Information om Brunnshögsprojektet

Sammanfattning
Projektchef Eva Rydén Dalman och projektledare Rebecka Larsson
informerar om Brunnshög – den nya stadsdel som håller på att växa
fram i nordöstra Lund. I stadsdelen planeras för boende av olika slag,
såväl hyres- som bostadsrätter samt seniorbostäder och äganderätt.
Vidare kommer ett varierande utbud av service, kultur, restauranger,
utbildning och rekreation att tillgängliggöras. Omkring 40 000
personer beräknas bo och arbeta i den nya stadsdelen. Inom
projektet pågår ett arbete med framtagande av bland annat
sociodemografiska analyser avseende det förväntade
befolkningsunderlaget.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 21

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun
Dnr KU 2017/0138

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 maj 2019 att godkänna
upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun
samt översända detta till kommunfullmäktige för fastställande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare den 12 december 2019
att kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2019 om att
översända det kulturpolitiska programmet till kommunfullmäktige
för fastställande skulle kvarstå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 januari 2020 att
återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att i
samverkan med berörda förvaltningar belysa de ekonomiska
konsekvenserna av programmet. Kommunkontoret har därefter
översänt remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast
den 31 mars 2020.
Det kulturpolitiska programmet anger den långsiktiga strategiska
inriktningen för arbetet med kultur i Lunds kommun. Inom ramarna
för denna inriktning kan de konkreta insatserna och dess eventuella
ekonomiska konsekvenser variera utifrån den ambitionsnivå som
varje nämnd väljer. Därför bedöms det kulturpolitiska programmet
för Lunds kommun inte medföra några direkta ekonomiska
konsekvenser.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari
2020
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 31 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 januari 2020, § 26
Förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun, den 9 maj
2019

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) och Göran Fries (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Jonas Johansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till
yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Sebastian Jaktling (S) med flera samt yrkande från Jonas
Johansson (SD). Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om
att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag till
yttrande röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Jonas Johansson (SD) om att
nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag till yttrande
röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling
(S), Adrian Borin (M), John Lager (C), Gustaf Hamilton (KD), Kerstin
Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries
(V) röstar ja.
Jonas Johansson (SD) röstar nej.
Med tio ja-röster gentemot en nej-röst beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Sebastian Jaktling (S)
med flera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till kulturpolitiskt
program för Lunds kommun samt översända yttrandet till
kommunstyrelsen

Reservationer
Jonas Johansson (SD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för
eget yrkande samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 3.

Protokollsanteckningar

Gunnar Brådvik (L) för följande anteckning till protokollet:
”Kvintetten har yrkat att det kulturpolitiska programmet skulle antas
och gälla i nämnden."
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 22

Handlingsplan för konstgräsplaner och
granulat i Lunds kommun
Dnr KU 2020/0029

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun är ansvarig
förvaltare för elva konstgräsplaner. Detta är fotbollsplaner som
värderas högt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, då de bland annat
främjar folkhälsa och en ökad sysselsättning bland unga, vilket ger
ett mervärde både på individuell nivå och på samhällsnivå. Det finns
dock en baksida med konstgräsplaner, då de sprider mikroplast till
miljön. De främsta vägarna för spridning av mikroplast är att
granulat lämnar planerna via spelare och vid drift och skötsel,
exempelvis snöröjning. När granulatet lämnar planerna riskerar det
att spridas ut i omgivande natur.
Med upprättad handlingsplan vill kultur- och fritidsförvaltningen i
Lunds kommun minska miljöpåverkan från anläggningarna.
Målsättningen är att kraftigt minska spridningen av mikroplaster
från kommunens konstgräsplaner. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås godkänna handlingsplanen och dess åtgärder.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari
2020
Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun,
den 24 september 2019

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat förslag till handlingsplan för
konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 23

Val till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för konst
Dnr KU 2020/0030

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade den 17 januari 2019 beslut om
att utse ersättaren Maria Nermark (FNL) till ledamot tillika vice
ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst.
Enligt nämndens beslut den 17 januari 2019 skulle valet till
arbetsutskottet för konst gälla till och med den 31 december 2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 november 2019 att
upplägget beträffande antalet invalda i arbetsutskottet för konst
skulle bestå, varpå Maria Nermark (FNL) på nytt valdes till ledamot
tillika vice ordförande i arbetsutskottet för konst.
Kommunfullmäktige fattade den 30 januari 2020 beslut om att
entlediga Maria Nermark (FNL) från uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, varför kultur- och fritidsnämnden nu har att
utse en ny ledamot tillika vice ordförande i arbetsutskottet för konst.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunfullmäktige den 30 januari 2020, § 4

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska
besluta att utse ersättaren Eva Björn (FNL) till ny ledamot tillika vice
ordförande i arbetsutskottet för konst.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) om att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att
utse ersättaren Eva Björn (FNL) till ny ledamot tillika vice
ordförande i arbetsutskottet för konst. Ordföranden ställer
proposition på ovanstående yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Eva Björn (FNL) till ledamot tillika vice ordförande i
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst till och
med den 31 december 2022

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20

§ 24

Rapporter 2020
Dnr KU 2020/0006

Sammanfattning
A Rapport gällande en skateanläggning i Genarp
Enhetschef Tor Ohlsson informerar om pågående arbete med att i
samverkan med Genarps alternativa sportförening undersöka
möjligheten till en skateanläggning i anslutning till fritidsgården i
Genarp. I uppdraget ingår även att undersöka markförutsättningarna
samt utreda tillkommande kostnader för drift och underhåll.
B Rapport gällande en skateanläggning i Södra Sandby
Enhetschef Tor Ohlsson informerar om pågående arbete med att
undersöka möjligheten till en skateanläggning alternativt en
skateramp i Södra Sandby. I uppdraget ingår även att utreda
möjligheterna till privata initiativ, markförutsättningar samt
tillkommande kostnader för drift och underhåll.
C Rapport om lagstiftning rörande barnkonventionen
Enhetschef Anna Sigurgeirsdóttir informerar om barnkonventionen
och lagstiftning av densamma, vilken trädde i kraft den 1 januari
2020.
D Rapport om användning av biokol i gräs
Miljösamordnare Mira Norrsell informerar om Lunds kommuns
investering i biokol, som används i gräsplaner.
E Rapport gällande biografen Kino
Administrativ chef Michael Holmkvist informerar om Lunds
kommuns framtagande av prioriteringar för satsning i
biografverksamhet.

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

2020-02-20

§ 25

Redovisning av meddelanden 2020
Dnr KU 2020/0011

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
20 februari 2020.
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 235,
avseende Ann van der Heeg Heberleins (M) avsägelse från uppdrag
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, dnr KU 2020/0045
2. Beslut från kommunfullmäktige den 30 januari 2020, § 4, avseende
Maria Nermarks (FNL) avsägelse från uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden, dnr KU 2020/0047
3. Beslut från kommunfullmäktige den 30 januari 2020, § 7, avseende
Carl Gustaf Jönssons (FNL) avsägelse från uppdrag som ledamot
tillika vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
dnr KU 2020/0048
4. Beslut från servicenämnden den 22 januari 2020, § 5, avseende
inriktningsbeslut angående projektet JämtJämlikt,
dnr KU 2020/0022
5. Beslut från socialnämnden den 22 januari 2020, § 8, avseende
förslag till kommunal feriepraktik 2020, dnr KU 2020/0025
6. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 januari 2020,
§ 27, avseende förslag till kulturpolitiskt program för Lunds
kommun, dnr KU 2017/0138

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari
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

2020-02-20

§ 26

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 20 februari 2020:
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
Beslut om beställning av ombyggnad för stadsdelsbibliotek i Lunds
folkpark, dnr KU 2020/0052
Datum för beslut: 2020-02-13
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
2.3 Beslut att teckna kommunexterna avtal med längsta löptid
om tre år eller till ett sammanlagt högsta värde om max tio
prisbasbelopp
Överenskommelse med Kungliga biblioteket angående deltagande i
Libris samkatalog, dnr KU 2020/0050
Datum för beslut: 2018-12-03
Delegat: Karin Bergendorff, bibliotekschef
Avtal med föreningen Gamla Lund gällande kontorslokaler i
anslutning till Drottens kyrkoruin, dnr KU 2019/0411
Datum för beslut: 2019-12-16
Delegat: Annika Eklund, kulturchef
Avtal med Skånes skolidrottsförbund avseende projektmedel för
skolidrottssatsning i Lunds kommun, dnr KU 2020/0051
Datum för beslut: 2019-12-17
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Samverkansavtal med Kultur Skåne gällande insatser inom
litteraturområdet, dnr KU 2020/0049
Datum för beslut: 2019-11-01
Delegat: Annika Eklund, kulturchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20
2.5 Beslut att teckna, andra än de i 2.1 angivna, kommuninterna
avtal med längsta löptid om tio år eller till ett sammanlagt
högsta värde om max fyrtio prisbasbelopp
Överenskommelse med tekniska förvaltningen med anledning av
byggnation av Klostergården station, dnr KU 2020/0053
Datum för beslut: 2020-01-10
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
3. Ekonomiärenden
3.4 Beslut om att ansöka om externt stöd till verksamhet inom
kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökan till Region Skåne gällande experimentspår för
folkbiblioteken avseende IT-kurser för nyanlända 2020,
dnr KU 2020/0026
Datum för beslut: 2019-12-03
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Ansökan till Region Skåne gällande experimentspår för
folkbiblioteken avseende framtidsutställning av och med barn på
Lunds stadsbibliotek i samband med 50-årsjubileum,
dnr KU 2020/0044
Datum för beslut: 2019-12-03
Delegat: Urban Olsson: kultur- och fritidsdirektör
4. Personalärenden
4.5 Personalärenden avseende personal underställd enhetschef
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 januari–februari
2020, dnr KU 2020/0012
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut under december 2019,
dnr KU 2020/0012
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-20
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut under december 2019,
dnr KU 2020/0012
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang
Sammanställning av beslut under december 2019–januari 2020,
dnr KU 2020/0012
Delegat: Annika Eklund, kulturchef samt Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider
Sammanställning av beslut under december 2019–januari 2020,
dnr KU 2020/0012
Delegat: Annika Eklund, kulturchef
6. Personuppgiftsärenden
6.11 Beslut om att anmäla personuppgiftsincident till
Datainspektionen
Beslut om att anmäla personuppgiftsincident på kultur- och
fritidsförvaltningen till Datainspektionen, dnr KU 2019/0410
Datum för beslut: 2019-12-11
Delegat: Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
7. Övriga
7.5 Yttrande i detaljplaneärenden vid enkelt förfarande samt i
granskningsskedet
Beslut om yttrande över detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 i
Stångby, Lunds kommun, dnr KU 2017/0633
Datum för beslut: 2020-02-10
Delegat: Michael Holmkvist, administrativ chef

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut den 20 februari 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds Kultur och fritidsförvaltning,
sammanträde 20 februari 2020, ärende 7.
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande avseende det kulturpolitiska
programmet.

För Sverigedemokraterna 2020-02-23
_____________________
Jonas Johansson
Ledamot (SD) Kultur och fritidsnämnden Lund

