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§ 137 Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa föreslagen dagordning för kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2020 med
följande ändringar; tillägg av ärende om val till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för konst som tredje punkt,
punkterna sju och åtta byter plats i dagordningen samt att
rapport om medarbetarenkät stryks från dagordningen.

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde har den 7
december 2020 utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att en punkt om val till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för konst ska läggas till protokollet
som tredje punkt, att punkterna sju och åtta ska byta plats i
dagordningen samt att rapport om medarbetarenkät ska strykas från
dagordningen.
Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till Christian Gehrmanns (FNL)
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Sebastian Jaktling (S) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 15
december 2020.

Sammanfattning
Förslag föreligger att utse Sebastian Jaktling (S) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämnden protokoll från
sammanträde den 15 december 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Val till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott från konst
Dnr KU 2020/0345

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Sofia Hallonqvist (KD) ska ingå i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för konst och att Gustaf Hamilton (KD) därmed
utgår ur densamma.

Sammanfattning
Gustaf Hamilton (KD) har till kommunstyrelsen inkommit med en
avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden,
vilket har behandlats vi kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november 2020, § 285. Av denna anledning föreligger ett förslag om
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta om att utse ny person att
ingå i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst och att
Gustaf Hamilton (KD) därmed utgår från densamma.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att Sofia Hallonqvist (KD) ska ingå i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för konst och att Gustaf Hamilton (KD) därmed utgår
ur densamma.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutet skickas till
Sofia Hallonqvist (KD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Skrivelse från Sebastian Jaktling (S) och Peter
Bergvall (MP) om att bryta den geografiska
snedrekryteringen i kölvattnet av musikchecken.
Dnr KU 2020/0187

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

bifalla skrivelsen, samt
uppdra åt förvaltningen att i sitt förslag på verksamhetsplan för
2021 inkludera en styrande indikator med målet att andelen
barn i tätorterna utanför staden som är elever på Kulturskolan
ska öka.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar i sin skrivelse att
Kulturskolan, för att minska trösklarna för barnens möjlighet att
musicera oavsett var i kommunen de bor, behöver bedriva
musikundervisning inte bara i Lunds stad utan också i tätorterna
utanför staden. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt
skrivelsen inte nödvändigtvis nybyggnation eller inköp av nya
fastigheter utan verksamheten kan med fördel bedrivas i kommunala
lokaler i de olika tätorterna såsom fritidsgårdar eller skollokaler.
Därför föreslår skrivelsen kultur- och fritidsnämnden besluta att
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säkerställa att
Kulturskolan erbjuder ett utbud av musikundervisning i tätorterna
utanför staden som är likvärdigt det som erbjuds i Lunds stad.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen
som svar på skrivelsen samt ger förvaltningen i uppdrag att
inkludera en styrande indikator för verksamhetsplanen 2021 med
målet att andelen barn i tätorterna utanför staden som är elever på
kulturskolan ska öka.

Yrkanden
Sebastian Jakling (S) yrkar på bifall till skrivelsen , samt
att uppdra åt förvaltningen att i sitt förslag på verksamhetsplan för
2021 inkludera en styrande indikator med målet att andelen barn i
tätorterna utanför staden som är elever på Kulturskolan ska öka.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15
Victoria Tiblom (SD), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar
på bifall till Sebastian Jaktlings (S) förslag till beslut.
Christian Gehrman (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkanden. Dels
yrkande från Sebastian Jaktiling (S) med flera och dels yrkande från
Christian Gehrmann (FNL). Ordföranden ställer proposition på
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Christian
Gehrmanns (FNL) yrkande.
Votering begärs. Ordföranden fastställer följande voteringsordning.
Ja-röst för Christian Gehrmanns (FNL) yrkande och nej-röst för
Sebastian Jaktling (S) med fleras yrkande.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (C) och Karl Melin (M) röstar ja.
Sebstian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergvall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar nej.
Med fem röster för ja och sex röster för nej beslutar nämnden
således i enlighet med Sebastian Jaktling (S) med fleras yrkande.

Underlag för beslut

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03
Skrivelse från Sebastian Jaktling (S) och Peter Bergvall (MP) om att
bryta den geografiska snedrekryteringen i kölvattnet av
musikchecken
 Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2020-12-03 Uppföljning
av Lunds kulturskolas verksamhetsuppdrag med bilaga Geografisk
och socioekonomisk analys av eleverna på Kulturskolan

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Rapport avseende utredning om jämställda
och inkluderande bidragsformer
Dnr KU 2019/0132

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson lämnar delrapport i utredningen
om jämställda och inkluderande bidragsformer. Fokus på denna del
av rapporten ligger på en aspekt av inkluderingsarbetet inom
föreningslivet - jämställdhet inom idrotten.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Fastställande av ersättning 2021 till
Hemgården, Kulturmejeriet och Kulturcentrum
Skåne
Dnr KU 2020/0315

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att

att

för 2021 bevilja Lunds ungdoms- och hemgård 1 724 000 kr i
verksamhetsbidrag
för 2021 bevilja Kulturmejeriet 2 798 000 kr i
verksamhetsbidrag
för 2021 bevilja Kulturcentrum Skåne 2 618 000 kr i
verksamhetsbidrag, samt
uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Lunds ungdomsoch hemgård, Kulturmejeriet och Kulturcentrum Skåne utreda
om den föreslagna ersättningen även framgent är tillräcklig för
verksamheterna samt i den utredningen utreda
förutsättningarna för att ersättningen räknas upp enligt ett
index.
återrapportera ovanstående uppdrag till nämnden senast i
samband med att nämnden ska yttra sig över förslaget på EVP
2022-2024.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 2.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag på ersättningsnivå
för 2021 till verksamheterna: Lunds ungdoms- och hemgård,
Kulturmejeriet samt Kulturcentrum Skåne.
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen ersättning till
verksamheterna som även i år har inkommit med handlingar som
ligger till grund för förslaget. Verksamheterna bedriver alla en
betydelsefull verksamhet för lundaborna och kultur- och
fritidsnämnden fastställer ersättning för 2021 enligt förvaltningens
förslag. Vidare beslutar nämnden att uppdra åt förvaltningen utreda
om ersättningen är tillräcklig för verksamheterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Saebastian Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tilläggsyrkanden,
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Lunds ungdoms- och
hemgård, Kulturmejeriet och Kulturcentrum Skåne utreda om den
föreslagna ersättningen även framgent är tillräcklig för
verksamheterna samt i den utredningen utreda förutsättningarna för
att ersättningen räknas upp enligt ett index.
att återrapportera ovanstående uppdrag till nämnden senast i
samband med att nämnden ska yttra sig över förslaget på EVP 20222024.
Peter Bergwall (MP), Victoria Tiblom (SD) och Göran Fries (V) yrkar
på bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Sebastian Jaktlings
(S) tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden dels från
Christian Gehrmann (FNL) med flera om att bifalla förvaltningens
förslag till beslut, dels från Sebastian Jaktling (S) med flera om tillägg
till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden tar först upp Christian Gehrmanns (FNL) med fleras
bifallsyrkande till förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden tar sedan upp Sebastian Jaktlings (S) med fleras
tilläggsyrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Votering begärs. Ordföranden fastställer följande voteringsordning,
Ja-svar för att bifalla tilläggsyrkandena och nej-svar för avslag.
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), John Lager (C),
Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP), Göran
Fries (SD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M) och Karl Melin (M) röstar nej.
Med åtta röster för ja och tre röster för nej beslutar nämnden således
att bifalla tilläggsyrkandena.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02
(denna skrivelse)

Utdragsbestyrkande
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Hemgårdens äskande för 2021
Mejeriets ansökan om verksamhetsbidrag 2021
Antal elever Kulturcentrum Skåne 2020-2021

Beslutet skickas till
Akten
Hemgården
Mejeriet
Kulturcentrum Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Fastställande av 2021 års nivåer för
kommunalt lokalt aktivitetsstöd och
lokalkompensationsbidrag
Dnr KU 2020/0314

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

för år 2021 fastställa ersättningsbeloppet för LOK-stödet till
13,93 kronor per deltagartillfälle och för
lokalkompensationsbidraget till 237 kronor per sammankomst

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen, i enlighet med beslutet den 4
juni 2015, fastställa ersättningsbeloppen för kommunalt lokalt
aktivitetsstöd (LOK-stöd) och lokalkompensationsbidrag.
Ersättningsbeloppen för bidragsformerna LOK-stöd och
lokalkompensatonsbidrag ska enligt beslut i kultur- och
fritidsnämnden 2019-11-19 § 123, uppräknas i enlighet med
innevarande års prisbasbelopp.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ersättningsbeloppen för
2021 ska vara 13,93 kronor per deltagartillfälle för LOK-stödet och
237 kronor per sammankomst för lokalkompensationsbidraget.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det före ligger ett yrkande från
Christian Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer
proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detsamma.

Underlag för beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december
2020 (denna skrivelse)
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 123, den 14 november 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 66, den 4 juni 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Akten

Justerare
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§ 144 Riktat bidrag till inställda större
idrottsarrangemang
Dnr KU 2020/0319

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att

fördela 900 000 kronor till Lugi Handboll i arrangemangsstöd
för Lundaspelen i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
fördela 780 000 kronor till IK EOS i arrangemangsstöd för
Lundaspelen i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse
fördela 320 000 kronor till IFK Lund i arrangemangsstöd för
Lundaloppet i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att överföra
beviljade medel för stöd till Lundaspelen 2020 om 2 000 000 kronor
från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden till förstärkt
stöd för föreningar som tappat stora intäkter på grund av inställda
event samt att förändra ansökningskriterierna så att även
lönekostnader kan inräknas.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de 2 mkr fördelas som ett
arrangemansstöd, riktat till RF-anslutna (Riksidrottsförbundet)
föreningar som tydligt kan påvisa ekonomiska förluster i samband
med större inställda arrangemang under covid-19.
Stödet är relaterat till idrottsföreningens intäktsbortfall för
genomfört eller planerat större arrangemang som har ställts in med
anledning av covid-19. Arrangemanget ska vara återkommande och
ska ses som ett betydande varumärke för Lunds kommun med minst
3 000 deltagare. Föreningens totala intäktsbortfall, inklusive
lönekostnader, ska motsvara minst 1 mkr vilket redovisas i
resultatrapport från föreningens senaste genomförda arrangemang.
Med hänsyn tagen till inkomna ansökningar för kultur- och
fritidsnämndens beslutade kompensationsbidrag (den 19 november
2020) beslutar kultur- och fritidsförvaltningen att
arrangemangsstödet, 2 miljoner kronor fördelas till Lundaspelen,
Lugi Handboll och IK EOS samt Lundaloppet, IFK Lund i enlighet med
kultur- och fritidsförvaltningens fördelningsprincip.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Peter Bergwall
(S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut





Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-15
(denna skrivelse)
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-19
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-07 § 290, dnr KS
2020/715 Stöd till Lundaspelen

Beslutet skickas till
Lugi Handboll
IK EOS
IFK Lund
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Tillfälligt föreningsbidrag 2020 till
idrottsrörelsen till följd av coronapandemin
Dnr KU 2020/0274

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja kompensationsstöd 2020 till idrottsrörelsen i enlighet
med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och
förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07 § 291 att bevilja 3,5 mkr ur
kommunstyrelsens reserverade medel till kultur- och
fritidsnämnden för tillfälligt ökat föreningsbidrag till idrottsrörelsen
till följd av covid-19 pandemin.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-11-19 att de 3,5 mkr
som ett extra LOK-stöd (kommunalt aktivitetsstöd) samt som ett
kompensationsstöd i enlighet med beslutade kriterier. Av de 3,5 mkr
fördelades 2,5 mkr som ett extra LOK-stöd och 1 mkr fördelades till
kompensationsstödet.
I kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela
kompensationsstödet i enlighet med inkomna ansökningar och
kultur- och fritidsnämndens beslutade kriterier och
fördelningsprincip.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och John Lager (C)
yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut





Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-15
(denna skrivelse)
Bilaga Komp.stöd 2020, sammanställning
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-11-19, § 128
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 § 291

Utdragsbestyrkande

17 (29)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

Beslutet skickas till
Idrottsföreningar med inkomna ansökningar (se fördelning)
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 146 Hyresnedsättning för föreningar
Dnr KU 2020/0105

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå Lunds Bollklubbs ansökan om hyresnedsättning med
anledning av att föreningens ansökan inte uppfyller kultur- och
fritidsnämndens beslutade kriterier

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 juni 2020, § 80 att
stötta ideella föreningar, som hyr lager-, klubb- och kanslilokaler
eller anläggningar av kultur- och fritidsnämnden att få möjlighet till
hyresnedsättning med 50 procent under en tremånadersperiod.
I kultur- och fritidsnämndens beslut antogs också kriterier för
hyresnedsättning.
Den 27 november 2020 inkom Lunds Bollklubb med en ansökan om
hyresnedsättning för klubblokalen på Klostergården för perioden
oktober, november och december 2020.
Utifrån Lunds Bollklubbs ansökan om hyresnedsättning inklusive
bifogade dokument beslutar kultur- och fritidsnämnden att avslå
föreningens ansökan med anledning av att föreningen inte uppfyller
kultur- och fritidsnämndens antagna kriterier för hyresnedsättning

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningen förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och
finner att nämnde besluta i enlighet med detta.

Underlag för beslut





Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-15
(denna skrivelse)
Ansökan om hyresnedsättning Lunds Bollklubb med
tillhörande bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 11 juni 2020, § 80
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 april 2020, § 54

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

Beslutet skickas till
Lunds Bollklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 147 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2020 samt fastställande av handlingsplan för 2021
Dnr KU 2020/0281

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2020 samt fastställa förslag till handlingsplan för det
systematiska arbetsmiljöarbetet år 2021

Protokollsanteckningar
Sebastian Jaktling (S) för följande till protokollet:
Socialdemokraterna förutsätter att förvaltningen tillsammans med
de fackliga organisationerna arbetar för att säkerställa att det på
samtliga arbetsplatser finns ett lokalt skyddsombud.

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef,
skyddsombud och en till två medarbetare inom varje enhet. Vilka
medarbetare som har deltagit har beslutats på respektive APT. SAMuppföljningen genomfördes under perioden september–oktober
2020.
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden visar på ett överlag väl
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet är en naturlig
del av verksamheten. I en jämförelse med förra året ses också
överlag en förbättring genomgående i resultatet.
Utifrån resultatet ges följande förslag till mål för det kommande året:
Förvaltningsgemensam handlingsplan för år 2021




Justerare

Alla medarbetare ska ha kännedom om kommunens
arbetsmiljöpolicy och kommunens arbetsmiljömål och förstå
vikten av en god arbetsmiljö.
Alla medarbetare ska ha kännedom om när, hur och vad kring
arbetsskador och tillbud som ska rapporteras i LISA.
Utbildning för skyddsombud.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24
november 2020 (denna skrivelse)
Översiktligt resultat från uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020, bilaga 1

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 148 Skolbokscentralens bokpool
Dnr KU 2020/0317

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att
att

godkänna upprättad skrivelse angående
Skolbibliotekscentralens bokpool.
översända skrivelsen till barn- och skolnämnden.
uppdra åt förvaltningen att behålla bokpoolen i nämndens regi
fram till och med 30 juni 2021.
ärendet om bokpoolens fortsatta framtid därefter ska
underställas beslut i nämnden.
uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden i ärendet
under våren 2021.

Sammanfattning
Ett av Kultur- och fritidsförvaltningens besparingsförslag inför
budget 2020 var att Skolbibliotekscentralens bokpool och
utlåningsverksamhet till skolorna skulle upphöra efter årsskiftet.
Beslut togs av kultur- och fritidsnämnden den 14 november 2019 att
bokpoolen skulle finansieras av Kultur- och fritidsnämnden även
under 2020 och att bokpoolen skulle utredas. Ansvaret för utredning
av bokpoolen ligger på barn- och skolförvaltningen enligt en
överenskommelse mellan nämndernas respektive ordförande.
Kultur och fritidsnämnden vill med föreliggande skrivelse
uppmärksamma barn- och skolnämnden på att man önskar en
statusuppdatering kring utredningen av bokpoolen och löpande
information om barn- och skolnämndens beslut i frågan.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att följande yrkanden ska läggas till
beslutet:
Att uppdra åt förvaltningen att behålla bokpoolen i nämndens regi
fram till och med 30 juni 2021.
Att ärendet om bokpoolens fortsatta framtid därefter ska
underställas beslut i nämnden.
Att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden i ärendet
under våren 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15
Sebastian Jaktling (S) och Göran Fries (V) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut samt till Gunnar Brådviks (L)
tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag till beslut
och tilläggs yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera. Ordföranden
ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.

Underlag för beslut




Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-15
”Skrivelse till barn- och skolnämnden avseende
Skolbibliotekscentralens bokpool”
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 2020-12-15 ”Skrivelse
till barn- och skolnämnden avseende Skolbibliotekscentralens
bokpool”
Kultur och Fritidsnämndens beslut 2019-11-14

Beslutet skickas till
Akten
Barn- och skolnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 149 Yttrande över detaljplan för Stormen 1 och
Molnet 2 m fl i Lund
Dnr KU 2020/0284

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över detaljplan för Stormen 1 och
Molnet 2 m fl i Lund, samt översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat förslag till detaljplan för Stormen 1 och Molnet 2 m.fl. på
Klostergården i södra Lund. Området består idag av parkering,
outnyttjad asfalterad yta samt gatumark.
I planbeskrivningen framgår att syftet med detaljplanen är att
möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i kvartersform. Förslaget
innebär två bostadskvarter bestående av cirka 220 bostäder med
garage i källare under kvarteren. Byggnadernas höjd föreslås till
mellan fyra och tio våningar med tegelfasader och ett varierat
taklandskap. Den planerade bebyggelsens innehåll ska bidra till
trygga, gena och levande gaturum.
Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka kultur- och
fritidsnämndens verksamheter och att nämnden inte har några
synpunkter på förslaget.

Yrkanden
Christian Gehrman (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-02
Yttrande över detaljplan för Stormen 1 och Molnet 2 m.fl. i
Lund

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15






BN Underrättelse-Samråd 2020-10-29 Detaljplan för Stormen
1 och Molnet 2 m.fl. - nämnder
BN Planbeskrivning 2020-10-02 Detaljplan för Stormen 1 o
Molnet 2 m.fl.
BN Plankarta med illustration 2020-10-02 Detaljplan för
Stormen 1 o Molnet 2 m.fl
BN Protokollsutdrag 2020-10-15 § 198 Detaljplan för
Stormen 1 och Molnet 2 m.fl.
BN Tjänsteskrivelse 2020-10-02 Detaljplan för Stormen 1 o
Molnet 2 m.fl.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 150 Rapporter 2020
Dnr KU 2020/0006

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
a) Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson redovisar uppföljning av
kulturskolans verksamhetsuppdrag.
b) Tf. kultur- och fritidsdirektör Michael Holmkvist redogör för
förvaltningens arbete med anledning covid -19.
c) Tf. kultur- och fritidsdirektör Michael Holmkvist går igenom
månadsrapport för november 2020.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 151 Redovisning av meddelanden 2020
Dnr KU 2020/0011

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förtäckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
15 december 2020.
Följande meddelanden redovisas:
1. FH 2020 # 19, Information från Region Skåne: Regional
utveckling avseende stöd till idéburna organisationer med
allmänna samlingslokaler.
2. FH 2020 # 20, Friluftlivets år 2021/Handlingsplan för Skånes
friluftsliv 2018-2021.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09,
denna skrivelse

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-15

§ 152 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Dnr KU 2020/0012

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Följande beslut har i enlighet med 6 kap. 40§ kommunallagen
(2017:775) redovisats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde
den 15 december 2020.
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 augusti - november
2020, dnr KU 2020/0012 Delegat: John Bjerkert och Christian
Halberg.
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Bidrag till lovverksamhet
Sammanställning av beslut september-oktober 2020, dnr 2020/0012
Delegat: Jari Kajanne, idrott och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut september 2020, dnr KU 2020/0012
Delegat: Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Övrigt
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst
den 20 november 2020, dnr 2020/0268

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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