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2022-02-24

§ 13 Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Sebastian Jaktling (S) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 24
februari 2022.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Sebastian Jaktling (S) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 24 februari 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24

§ 14 Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att rapport om eftersatt underhåll stryks från dagordningen,
att rapport om medborgarenkät läggs till dagordningen, samt
att punkt om rapporter föredras som punkt 3 i dagordningen.

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 24 februari
2022 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
att rapport om eftersatt underhåll stryks från dagordningen,
att rapport om medborgarenkät läggs till dagordningen, samt
att punkt om rapporter föredras som punkt 3 i dagordningen.

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24

§ 15 Rapporter 2022
Dnr KU 2022/0023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
a) Ebba En och Ayman Adel Amin från individuell människohjälp
(IM) redovisar för arbetet som IM gjort inom ramen det idéburna
offentliga partnerskapet (IOP) Rådrum som IM haft med nämnden.
b) Jens Nilsson, utredare, redovisar resultaten av
medborgarundersökning som gjort för Lunds kommun.
c) Jari Kajanne, idrott- och fritidschef, och Lina Trygg,
utvecklingsstrateg, redogör för fritidsverksamheten igår, idag och
framöver.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022-02-24

§ 16 Årsanalys 2021
Dnr KU 2021/0363

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad Årsanalys 2021 för kultur- och
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Syftet med årsanalysen är att ge en övergripande bild av kultur- och
fritidsnämndens arbete under 2021 avseende händelser av väsentlig
betydelse, måluppfyllelse, ekonomisk ställning, väsentliga
personalförhållanden och hållbarhet. Kultur- och fritidsnämnden har
godkänt Årsanalys 2021 i enlighet med kommunkontorets
anvisningar. Årsanalysen innehåller också nämndens bokslut.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall
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



KU Tjänsteskrivelse 2022-02-02 Årsanalys 2021
Årsanalys 2021

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Beställning av ny Idrottshall samt ombyggnation
kök/matsal - Häckebergaskolan i Genarp
Dnr KU 2022/0004

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen beställa ny idrottshall och ombyggnad
av Häckeberga skola enligt beställningsskrivelse daterad 202201-18.

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har identifierat att Häckeberga skola
behöver ny matsal, utökat kök samt en ny idrottshall. Därav har
kultur- och fritidsförvaltningen framfört att utöver skolans behov av
lokaler finns det även ett stort behov från föreningslivet i Genarp.
Behovet är främst att befintliga föreningar ska kunna växa, utvecklas
och få möjlighet till fler träningstillfällen samt att nya föreningar ska
få möjlighet att etableras.
En ny idrottshall med storlek 2-positionshall (fullstor hall) ger ett
tillskott som möjliggör stora utvecklingsmöjligheter för framtidens
föreningar i Genarp.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Gunnar
Brådvik (L) 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 2022-02-01
Beställningsskrivelse – Häckeberga skola 2022-01-18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Barn- och skolnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2022-02-24

§ 18 Underhållsplan för idrottsanläggningar 2022
Dnr KU 2022/0036

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad underhållsplan för
idrottsanläggningar 2022 enligt upprättad tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om underhållsplan för
idrottsanläggningar 2022.
De underhåll och summor som presenteras i underhållsplanen ska
ses på en aggregerad och uppskattad nivå. Detta innebär att
kostnader för åtgärderna enligt planen kan resultera i att vissa
åtgärder ej blir genomförda och skjuts på framtiden då åtgärder blir
dyrare än beräknad.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL yrkar:
att godkänna upprättad underhållsplan för idrottsanläggningar 2022
enligt upprättad tjänsteskrivelse.
Gunnar Brådvik (L), John Lager (C), Sebastian Jaktling (S), Victoria
Tiblom (SD) och Göran Fries (V) 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 detta.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-24
Bilaga ”Underhållsplan för idrottsanläggningar 2022”

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Beställning av kontorslokaler vid
Kulturkvarteret Stenkrossen
Dnr KU 2021/0376

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

beställa kontorslokaler vid kulturkvarteret Stenkrossen i
enlighet med tjänsteskrivelsen och översända denna till
kommunstyrelsen samt
en förutsättning för beställningen är att hyresnivån justeras till
en marknadsmässig nivå, vilket beskrivs i ärendet.

Sammanfattning
Teaterverksamheten Sagohuset har nyligen flyttat in i nyrenoverade
lokalerna i Glasmästeriet som ligger i Stenkrossens område. Nu har
verksamheten behov av kontorslokaler och har föreslagit en äldre
byggnad intill Glasmästeriets lokaler vid namn Gula Villan. Kulturoch fritidsnämnden ser inte bara ett behov utan också ett sätt att ta
till vara på dessa fastigheter som är av äldre eller udda karaktärer.
Bevarandet av byggnaderna är viktigt inte bara av kulturhistoriska
skäl utan detta ger också en grund för att ge området en egen
identitet och en stark lokal förankring. Den föreslagna
hyreskostnaden ligger långt över en marknadsmässig hyra och
kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att denna inte ryms inom
de ekonomiska ramarna för förvaltningen.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
att beställa kontorslokaler vid kulturkvarteret Stenkrossen i enlighet
med tjänsteskrivelsen och översända denna till kommunstyrelsen samt
att en förutsättning för beställningen är att hyresnivån justeras till en
marknadsmässig nivå, vilket beskrivs i ärendet.
Victoria Tiblom (SD), Sebastian Jaktling (S) och Göran Fries (V) 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 detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24

Underlag för beslut


Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Kommunkontoret Johanna Carlsson
Serviceförvaltningen Janice Söderlin

För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-24

§ 20 Yttrande över Aktualisering och revidering av
Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.
Dnr KU 2021/0328

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över aktualisering och revidering
av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter.

Sammanfattning
Resor och transporter inom Lunds kommuns verksamhet omfattas i
dag av Riktlinjer för resor och transporter, fastställda av
kommunstyrelsen den 7 april 2010. Kommunstyrelsen beslutade den
1 april 2020, § 133, att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett
förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och
transporter.
Förslaget till nya riktlinjer bygger på att Lunds kommun ska ta
största möjliga hänsyn till miljöpåverkan på arbetsplatser och vid
tjänsteresor. Riktlinjerna håller sig på en övergripande nivå. Dessa
kompletteras med mer praktisk information för att förlänga
livslängden på styrdokumentet som sådant. Riktlinjerna pekar på
fyra faktorer som bör beaktas vid val av färdsätt inför tjänsteresa –
miljö, tidsåtgång, kostnad respektive arbetsmiljö/säkerhet.
Dessutom ska medarbetare utvärdera behovet av ett fysiskt möte
innan resan planeras.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslaget till nya riktlinjer
men ser ett behov av att förtydliga hur samtliga resor i Lunds
kommuns regi, exempelvis hur resor med barn, unga och andra
medborgare som deltar i vår verksamhet, förhåller sig till riktlinjen.
Nämnden önskar även att det i riktlinjerna tydligare framgår hur
bedömningen av olika faktorer såsom resans miljöpåverkan,
tidsåtgång, kostnad samt arbetsmiljö/säkerhet ska göras och hur
medarbetare förväntas prioritera mellan de olika aspekterna.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24

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 2022-01-24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Skrivelse från Peter Bergwall (MP) "Uppdatera
avtalet med Östra Torn ryttarsällskap"
Dnr KU 2021/0291

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att

i dialog med Östra Torns ryttarsällskap ta reda på föreningens
behov avseende ridanläggning som föreningen nyttjar,
genomföra en översyn av samtliga ridföreningars avtal med
Lunds kommun, samt
härmed anse skrivelsen besvarad.

Protokollsanteckningar
Sebastian Jaktling (S) får föra följande anteckning till protokollet:
Vi anser att kultur- och fritidsförvaltningen ska vara ridföreningarnas
samlade ingång till Lunds kommun och bör därför svara för samtliga
avtal mellan ridföreningarna och kommunen.
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V), Victoria Tiblom (SD och John
Lager (C) instämmer i Sebastian Jaktling (S) protokollsanteckning.
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i tjänsteskrivelsen samt socialdemokraternas yrkande
och protokollsanteckning.

Sammanfattning
Peter Bergwall (MP) har inkommit med en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden gällande Östra Torns Ryttarsällskap och föreningens
förutsättningar att bedriva verksamhet på ridanläggningen vid Östra
Torn.
I skrivelsen föreslår Peter Bergwall (MP) att kultur- och
fritidsförvaltningen i dialog med Östra Torns ryttarsällskap ta reda
på föreningens behov avseende omklädningsrum och skötsel av den
ridanläggning som föreningen nyttjar, samt att ta kontakt med
Lundafastigheter i syfte att se över och uppdatera kommunens avtal
med Östra Torns ryttarsällskap som bättre svarar upp mot
föreningens behov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Sebastian Jaktling (S)yrkar:
att i dialog med Östra Torns ryttarsällskap ta reda på föreningens
behov avseende ridanläggning som föreningen nyttjar,
att genomföra en översyn av samtliga ridföreningars avtal med Lunds
kommun, samt
att härmed anse skrivelsen besvarad.
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V), Victoria Tiblom (SD), John
Lager (C) och Christian Gehrmann (FNL) instämmer i Sebastian
Jaktling (S) yrkanden.

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

Underlag för beslut




Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24
Skrivelse från Peter Bergwall (MP) "Uppdatera avtalet med
Östra Torn ryttarsällskap" daterat 2021-10-20
Nyttjanderättsavtal för Östra Torns Ryttarsällskap, 1613-B01-01.pdf

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Peter Bergwall (MP)
Akten
För kännedom:
Östra Torns Ryttarsällskap

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Granskning ärendeberedningsprocessen
Dnr KU 2021/0375

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende granskning av
ärendeprocessen samt översända detsamma till
kommunrevisionen

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en
granskning av ärendeberedningsprocessen. Granskningen
genomfördes med hjälp av en enkät samt genom intervjuer,
dokumentstudier och stickprov. Enkäten skickades ut till
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden,
tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Utifrån enkätresultaten
valdes byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden ut för närmare granskning av ärendeberedningsprocessen.

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 2022-01-27
Förslag till yttrande
Granskningsrapport ärendeberedningsprocessen, 2021-12-14
Missiv från kommunrevisionen, 2021-12-14

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunrevisionen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23 Redovisning av meddelanden 2022
Dnr KU 2022/0024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
24 februari 2022.
Följande meddelande har redovisats:
1. KU 2022/0028, Protokollsutdrag KS AU ber 2022-01-24 § 9
Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2023-2025 med budget för ...
2. KU 2022/0037, Brev från Värpinge IF
3. KU 2022/0039, Tekniska nämndens beslut 2022-01-19 § 16
Motion (S) - Lunds kommun behöver temalekplatser.
4. KU 2022/0041, Beslut i tekniska nämnden 2022-01-19 § 23
Skrivelse (S) - Skapa och vårda attraktiva boende- och
vistelsemiljöer.
5. KU 2022/0045, Beslut i kommunstyrelsen 2022-02-02 § 41
Förändrade sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022 med anledning...
6. KU 2022/0046, Beslut i kommunstyrelsen 2022-02-02 § 36
Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin
under 2022.
7. KU 2022/0047, Beslut i barn- och skolnämnden: "Ombyggnad
och ny idrottshall Häckebergaskolan".
8. KU 2022/0050, Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2021-2023
9. KU 2022/0058, Beslut i kommunfullmäktige om att låta
antagna styrdokument Program för social hållbarhet 2020–
2030 respektive Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds
kommun ersätta Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun.
10. KU 2022/0059, Beslut i kommunfullmäktige 2022-01-25 § 13
Motion från Fanny Johansson (S), Stig Svensson (S) och
Sebastian Jaktling (S)) Stör inte i vardagen - erbjud gratis
mensskydd.
11. KU 2022/0060, Beslut i kommunfullmäktige KF 2022-01-25 §
19 Motion från Sebastian Jaktling (S), Anders Almgren (S) och
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24
Björn Abelson (S) Lund behöver en ”översiktsplan” för kultur, fritids- och idrottsanläggningar.
12. KU 2022/0062, Effektiviseringspolitiska rådets rapport 2021.
13. KU 2022/0064, Protokoll Skryllerådet 2021-10-01

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
För kännedom:
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-24

§ 24 Delegationsbeslut 2022
Dnr KU 2022/0025

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 §
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 16 december 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut januari 2022, dnr 2022/0025 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang
Sammanställning av beslut januari 2022, dnr 2022/0025 Delegat:
Mårthen Mirza, kulturchef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider
Sammanställning av beslut januari 2022, dnr 2022/0025 Delegat:
Mårthen Mirza, kulturchef
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för
konst 2019-2022
Mötesdatum 2022-02-01
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