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2021-05-20

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

rapporter om Fristadsförfattare och budget ska föredras efter
punkt två, samt
i övrigt godkänna föreslagen dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 20 maj
2021 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att rapporter om Fristadsförfattare
och budget ska föredras efter punkt två, samt att i övrigt godkänna
föreslagen dagordning.

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

utse Gabor Tilesch (S) att jämte ordföranden justera kultur- och
fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 20 maj 2021.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Gabor Tilesch (S) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 20 maj 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Delårsrapport april 2021
Dnr KU 2021/0087

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att

godkänna Delårsrapport april 2021 samt översända densamma
till kommunstyrelsen.
godkänna fördelningen av kommunstyrelsen beslutade
tilläggsanslag per verksamhetsområde i internbudgeten för
2021.
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att lämna förslag till
fördelning av föreningsstöd med 2 000 tkr till föreningar under
2021.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Kultur och fritidsnämndens verksamheters återgång till normalläge
och de långsiktiga effekterna av pandemin vad gäller
föreningsdeltagande, kultur och fritidsvanorna och folkhälsan behöver
beaktas och nämnden behöver rustas upp med adekvata resurser i
form av personal och ekonomi framöver.

Sammanfattning
Även kultur- och fritidsnämndens verksamhetsår 2021 kommer i
mångt och mycket att präglas av effekterna av Coronapandemin.
Från en strikt nedstängning av all icke nödvändig verksamhet i
början av året och hårda restriktioner för den fortsatt öppna
verksamheten har våren så smått inneburit en successiv öppning av
verksamheten. Resten av verksamhetsåret kommer med största
sannolikhet präglas av verksamheternas återgång till ett normalläge.
Men även efter återgången till ett normalläge kommer verksamheten
präglas av Coronaeffekter. Hur har pandemin påverkat
föreningsdeltagandet, kultur- och fritidsvanorna och folkhälsan hos
lundaborna? Vilka åtgärder behöver sättas in för att motverka alla
negativa effekter. Samtidigt gäller det att ta tillvara de positiva
effekter pandemin har gett upphov till. Inte minst det digitala
utvecklingssprång som kultur- och fritidsnämndens verksamheter
har tagit under pandemin och som beskrivs närmare i denna
delårsrapport.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden har genomfört många aktiviteter hittills
under året enligt plan, men då de flesta indikatorerna mäts först till
hösten går det inte att göra några tillförlitliga bedömningar under
denna rapportperiod av måluppfyllelsen vid årets slut.
Resultatet till och med april är minus 7,5 mnkr och beror på
effekterna av Coronapandemin som påverkar verksamheterna och
får konsekvenser på det ekonomiska utfallet. Minskade intäkter för
perioden uppgår sammanlagt till 12,2 mnkr medan kostnader under
samma period redovisar ett positivt utfall med 4,7 mnkr. Prognosens
resultat är minus 15,8 mnkr baserat på verksamhetens utfall till och
med april, med hänsyn till att åtgärder till följd av Coronapandemin
ligger fast till och med den 30 juni.
Det totala antalet anställda har minskat i jämförelse med föregående
år, vilket kan förklaras av att kultur- och fritidsnämnden med
anledning av Coronapandemin har behövt ställa om och ställa in
verksamhet. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året
samma tid då sjukfrånvaron sköt i höjden i samband med starten av
Coronapandemin.
I ärendet ingår även en komplettering av internbudgeten till följd av
tilläggsanslag för 2021.

Yrkanden
Christian Gehrmann (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 fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14,
Delårsrapport per den 30 april 2021
Delårsrapport april 2021, upprättad 2020-09-14

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Skolbibliotekscentralen och bokpoolen
Dnr KU 2020/0317

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att

Kultur- och fritidsnämndens drift av Skolbibliotekscentralens
bokpool upphör från och med 1 juli 2021,
avveckling och flytt av bokpoolen till Barn- och skolnämnden
sker i samråd mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barnoch skolförvaltningen,
bokpoolen finns kvar i Folkbibliotekets lokaler längst till 31
december 2021, samt
föreslå Barn- och skolnämnden att utredning av
Skolbibliotekscentralens uppdrag, verksamhet och
organisation görs i dialog mellan förvaltningarna och kopplas
till Barn- och skolförvaltningens pågående arbete och att
eventuella förändringar av bokpoolens organisation görs först
efter en grundlig utredning med tillhörande konsekvensanalys
av en sådan förändring.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i Socialdemokraternas yrkande men vill göra det tydligt
att det är viktigt att Bokpoolen bevaras och förstärks.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden i december 2020 ska
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvara för Skolbibliotekscentralens
(SBC) bokpool till och med den 30 juni 2021 och att nämnden våren
2021 slutgiltigt tar beslut kring bokpoolen.
De senaste åren har flera förändringar och förtydliganden gjorts
kring skolbibliotekens uppdrag och organisation, på både statlig och
kommunal nivå. Varje skolas ansvar för skolbiblioteksverksamheten
har förtydligats. Skolbibliotekscentralen är den enda skolbiblioteksverksamhet i Lunds kommun som inte organiseras under
skolförvaltningarna.
Inom barn- och skolförvaltningen pågår arbete med en gemensam
handlingsplan för skolbiblioteken och en nulägesbild av
skolbiblioteken inom ramen för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (28)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens drift av
Skolbibliotekscentralens bokpool upphör från och med 1 juli 2021,
att avveckling och flytt av bokpoolen till Barn- och skolnämnden sker
i samråd mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och
skolförvaltningen senast 31 december 2021 samt att föreslå Barnoch skolnämnden att utredning av Skolbibliotekscentralens uppdrag,
verksamhet och organisation görs i dialog mellan förvaltningarna
och kopplas till Barn- och skolförvaltningens pågående arbete och att
eventuella förändringar av bokpoolens organisation görs först efter
en grundlig utredning med tillhörande konsekvensanalys av en
sådan förändring.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Sebastian Jaktling (S) yrkar att sista att-satsen ska formuleras enligt
följande:
att föreslå barn- och skolnämnden att utredning av
skolbibliotekscentralens uppdrag, verksamhet och organisation görs i
dialog mellan förvaltningarna och kopplas till barn- och
skolförvaltningens pågående arbete och att eventuella förändringar av
bokpoolens organisation görs först efter en grundlig utredning med
tillhörande konsekvensanalys av en sådan förändring,
och yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S)
tilläggsyrkande.
Victoria Tiblom (SD) och Göran Fries (V) yrkar på bifall till Sebastian
Jaktlings (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande dels från
Christian Gehrmann (FNL) med flera och dels från Sebastian Jaktling
(S) med flera.
Ordföranden ställer först proposition på yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på yrkande Sebastian Jaktling
(S) och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-05-03

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 21-03-29
”Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden gällande utredning
om Skolbibliotekscentralens bokpool” BSN 2021/0083
Kultur- fritidsnämndens beslut 2020-12-15, § 148
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 2020-12-15 ”Skrivelse
till barn- och skolnämnden avseende
Skolbibliotekscentralens bokpool”

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81 IOP med Individuell Människohjälp (IM),
Rådrum
Dnr KU 2021/0090

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

uppdra kultur- och fritidsdirektören att teckna IOP med IM
avseende RådRum 210701-211231 om 200tkr, samt
IOP med IM finansieras med medel från ”integrationsanslaget”

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i tjänsteskrivelsen. Det är viktigt och välbehövligt arbete
som IM gör.

Sammanfattning
Sedan juli 2019 har IM, Individuell Människohjälp, haft ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med socialnämnden, senare kultur- och
fritidsnämnden. IOP:et avser den frivilliga kostnadsfria
rådgivningsverksamheten RådRum. På grund av pandemin har den
fysiska rådgivningen pausats och istället erbjudits digitalt sedan
våren 2020.
Eftersom nuvarande IOP tar slut i juni har IM inkommit med en
förfrågan om förlängning till årsslutet 2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har gjort en översyn av
nuvarande IOP där det framkommer att RådRum uppskattas mycket
av både kommunala verksamheter och dess besökare. Kultur- och
fritidsnämnden beslutar om förlängning av IOP med IM i syfte att
återuppta den fysiska verksamheten, fortsätta erbjuda RådRum
Online samt bygga vidare på den samverkan som etablerats.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), John Lager (C) och
Elsa Christersson (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Victoria Tiblom (SD) yrkar att ansökan från IM ska avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera och yrkande från Victoria Tiblom (SD).
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL) förslag till
beslut.

Underlag för beslut






Denna tjänsteskrivelse 21-04-26
”IOP IM RådRum Förslag till verksamhetsmål, aktiviteter och
parternas insatser”
”Underlag från IM IOP Lund bryggfinansiering 210422”
”Ansökan om förlängt IOP Lund IM 210305”
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap –
mellan Lunds kommun och Individuell Människohjälp
avseende verksamheten RådRum” 10 juni 2019

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Skrivelse från Sebastian Jaktling (S), Häv det
kommunala konstgrässtoppet.
Dnr KU 2021/0075

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bifalla Sebastian Jaktlings (S) skrivelse.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist får föra följande anteckning till protokollet:
Fi instämmer i Mps yrkande och anser att skydd för hälsa och miljö bör
vara högsta prioritet för kommunen.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) har inkommit med en skrivelse i syfte att
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en skrivelse till
kommunfullmäktige om att häva det kommunala konstgrässtoppet
samt i samband med detta stipulera Lunds kommuns ambition om
att vara en testbädd för nya sorters granulat. Sebastian Jaktling (S)
önskar även ett tydligt mål om när konstgräsplanerna ska vara
granulatfria samt att åtgärderna ska förankras med Fotbollsalliansen
i Lunds kommun.
I handlingsplanen för konstgräs och granulat i Lunds kommun
framgår att kultur- och fritidsnämnden följer utvecklingen av nya
material för anläggning av fotbollsplaner. Nämnden delar Sebastian
Jaktlings (S) ambition om att Lund ska testa nya material och ha en
tydlig målsättning för att minska på granulat gjord av plast/gummi
och beslutar att bifalla skrivelsen.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), John Lager (C) och Elsa Christersson
(MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Sebastian Jaktling (S), Gunnar Brådvik (L) och Victoria Tiblom (SD)
yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S) skrivelse.
Elsa Christersson (MP) och Göran Fries (V) yrkar att Sebastian
Jaktlings (S) skrivelse avslås.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre yrkande med förslag till
beslut från dels Christian Gehrmann (FNL) med flera, dels Sebastian
Jaktling (S) med flera och dels från Elsa Christersson (MP) med flera.
Ordföranden meddelar att Sebastian Jatktlings (S) förslag är
huvudförslag och ställer först proposition på yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera mot yrkande från Elsa Christersson
(MP)med flera för att och finner att nämnden utser Christian
Gehrmanns (FNL) förslag till beslut som motförslag.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning, ja för bifall till
Christian Gehrmanns (FNL) förslag till beslut och nej för Göran Fries
(V) förslag till beslut.
Christian Gehrmann (FNL), Karl Melin (M) och John Lager (C) röstar
ja.
Elsa Christersson (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.
Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling (S), Linn Tufvesson (M),
Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S) och Victoria Tiblom (SD) avstår
från att rösta.
Med tre röster för ja mot två röster för nej utser nämnden att
Christian Gehrmanns (FNL) förslag till beslut ska vara motförslag.
Härefter ställer ordföranden Sebastian Jaktlings (S) förslag till beslut
och Christian Gehrmanns (FNL) förslag till beslut mot varandra och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Sebastian Jaktlings (S)
förslag till beslut.

Underlag för beslut






Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
(denna skrivelse)
Lunds Kemikalieplan, antagen av KF 2018-09-27
Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds
kommun, antagen av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28
Sebastian Jaktlings (S) skrivelse, Häv det kommunala
konstgrässtoppet daterad 2021-02-24
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat,
anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan
granulat i Malmö stads verksamheter 2019,
file:///C:/Users/003610/Downloads/Handlingsplan%20f%C
3%B6r%20utfasning%20av%20konstgr%C3%A4splaner%2
0m.m.%20(4).pdf
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Beslutet skickas till
Sebastian Jaktling (S)
Akten

Justerare
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§ 83 Yttrande över Motion från Sebastian Jaktling (S)
och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus
Dnr KU 2021/0067

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

yttra sig över motionen enligt Kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse ”Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus” upprättad den 30 april 2021.
översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) och Linn Tufvesson (M) reserverar sig mot
beslutet, se bilaga 2.

Protokollsanteckningar
Christian Gehrmann (FNL) och John Lager (C) får föra följande
anteckning till protokollet:
FNL och C ställer sig positiv till idén om att låta föreningar få tillgång
till Lunds södra om detta är en satsning som fullmäktige beslutar att
prioritera. Förutsättningar och inte minst kostnader för detta måste
dock först grundligt utredas.
Sengül Köse Lindkvist får föra följande anteckning till protokollet:
Fi instämmer i motionens intention och behovsanalys.
Lunds kommun är behov fler tillgängliga mötesplatser som möjliggör
och stimulerar social interaktion mellan människor vilket skapar
trygghet, stabilitet och sammanhang. Viktigt att skapa plattform där
grupper över identitetsgränser möts och utvecklar ömsesidig förståelse
och tillit.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en
motion där förslagsställarna framför att det inte finns någon
mötesplats för ungdomar i centrala Lund. Enligt förslagsställarna
finns det initiativ från föreningar att addera nya mötesplatser för
såväl unga som äldre.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20
En vakant lokal belägen i Lund Södra, Tullgatan 14B, föreslås bli ett
allaktivitetshus där föreningarna kan husera och där kultur- och
fritidsnämndens fritidsverksamhet bör vara själva navet.
Två aktörer som har vision om att skapa en berättarstation i Lund
Södra har varit kontakt med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positivt till förslaget om att
skapa en mötesplats i Lund Södra och dess framtida utveckling som
ett kulturstråk längs Hardebergaspåret.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar:
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sebastian Jaktling (S), Victoria Tiblom (SD), Göran Fries (V), John
Lager (C), Gabor Tilesch (S) och Elsa Christersson (MP) yrkar på
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Linn Tufvesson (M) yrkar på bifall till Gunnar Brådviks (L) förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från dels
Sebastian Jaktling (S) med flera och dels Gunnar Brådvik (L) med
flera. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Sebastian Jaktlings (S) förslag till
beslut.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 202104-30, denna skrivelse
Motion - Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus daterad den 8 februari 2021

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 84 Yttrande över "Utveckling av Arenaområdet i
Lund".
Dnr KU 2021/0113

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

godkänna upprättat yttrande ”Utveckling av Arenaområdet i
Lund” samt översända detsamma till kommunkontoret, samt
nämnden beslutar att uttala sig avrådande från att bolagisera
nämndens icke-kommersiella idrottsverksamheter som
Ishallen, Högevall m fl. Dessa lämpar sig vare sig vad gäller drift
eller ekonomisk underlag för en bolagisering.

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Arena har tillskrivit kommunen med önskan om
ökat ekonomisk stöd för att driva verksamheten i Sparbanken Skåne
Arena. Stiftelsen initierar även en dialog med kommunen om
utveckling av Arenan.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021 att återremittera
ärendet till kommunkontoret med uppdraget att komplettera med
underlag från Arenabolaget, Arenastiftelsen samt kultur- och
fritidsnämnden och Visit Lund. Yttrandena ska vara
kommunkontoret tillhanda senast 2021-05-31.
Kultur- och fritidsnämnden lämnar härmed sitt yttrande.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar:
Att nämnden beslutar att uttala sig avrådande från att bolagisera
nämndens icke-kommersiella idrottsverksamheter som Ishallen,
Högevall m fl. Dessa lämpar sig vare sig vad gäller drift eller
ekonomisk underlag för en bolagisering.
Sebastian Jaktling (S), Göran Fries (V) och John Lager (C) yrkar på
bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande och förvaltningens förslag till
beslut.
Victoria Tiblom (SD) och Elsa Christersson (MP) yrkar på bifall till
Gunnar Brådviks (L) förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från dels Gunnar
Brådvik (L) med flera och dels från Sebastian Jaktling (S) med flera.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden bifaller dessa.

Underlag för beslut






Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
(denna skrivelse)
Kommunstyrelsen beslut om återremiss 2021-04-07, § 108
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-09 Skrivelse från
Stiftelsen Arenan
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2020-06-08 §81 Skrivelse
från Stiftelsen Arenan
Skrivelse från Stiftelsen Arenan, ej daterad

Beslutet skickas till
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 85 Lundaförslag angående beachvolleybollplan i
Råbylund
Dnr KU 2020/0234

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

uppmana presidiet att lägga beachvolleybollplan i Råbylund till
agendan för de diskussioner som kommer föras med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, samt
överlämna Lundaförslaget till tekniska nämnden för vidare
behandling.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist får föra följande anteckning till protokollet:
Fi instämmer i S tilläggsyrkande. Förslaget är jättebra. Allt som
främjar fysiskt aktivitet gynnar Lundaborna. Närhetsprincipen är
viktig för barn och unga.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag har inkommit där det föreslås att det anläggs
beachvolleybollplaner på Råbylund. I Lundaförslaget föreslås det att
beachvolleybollplanerna skulle läggas vid Råbysjön, intill det
befintliga utegymmet. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv
till förslaget och beslutar att uppmana presidiet att ta frågan med sig
till de diskussioner som kommer föras med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden samt översända Lundsförslaget till tekniska
nämnden för vidare behandling.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens första
att-sats med språklig justering.
Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall till Christian Gehrmanns (FNL)
förslag till beslut och yrkar för egen del:
att överlämna Lundaförslaget till tekniska nämnden för vidare
behandling.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S)
tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20
Gunnar Brådvik(L), Victoria Tiblom (SD) och John Lager (C) yrkar på
bifall till Christian Gehrmanns (FNL) och Sebastian Jaktlings (S)
respektive yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från dels
Christian Gehrmann (FNL) med flera och dels Sebastian Jaktling (S)
med flera.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden beslutar att bifalla båda yrkandena.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
Lundaförslaget angående beachvolleybollplan i Råbylund

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 86 Lundaförslag angående basketplaner i
stadsparken i Lund
Dnr KU 2020/0237

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

vidare utreda förutsättningarna för basketplaner i stadsparken
i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
härmed anse Lundaförslaget besvarat.

att

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i tjänsteskrivelsen. Lund är stort behov av flera
oorganiserade fritidsaktiviteter.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag gällande utveckling av basketplaner i Stadsparken
har inkommit till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.
Förslaget innebär att utöka den spontana idrotten i stadsparken med
två basketplaner.
Kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med tekniska förvaltningen
ställer sig positiva till att vidare utreda förutsättningarna för
basketplaner i stadsparken. Eventuell omdisponering av ytor vid
motionsdelen och de ekonomiska förutsättningarna behöver vidare
utredas. Vidare utredning av lundaförslaget sker genom Tekniska
nämnden.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Elsa
Christersson (MP) 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 besluter i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20


Lundaförslag ”basketplaner i stadsparken”, daterat 2020-0707

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 87 Rapporter 2021
Dnr KU 2021/0007

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna.

Sammanfattning
a) Ekonomichef Bo Svensson informerar om budgetförslag.
b) Anna Hjerpe informerar om fristadsförfattare och hur arbetet
fortgår.
c)Administrativ chef Michael Holmkvist informerar om
förvaltningens arbete med anledning av Covid -19
c)Jurist Peder Severin informerar om
granskningsrapport/mognadsundersökning avseende GDPR.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 88 Redovisning av meddelanden 2021
Dnr KU 2021/0008

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
20 maj 2021.
Följande meddelanden har redovisats:
1. KU 2021/0119, Öppet brev från svenska idrottsförbund,
inkommen 21-04-19.
2. KU 2021/0122, Ansökan från 4H Veberöd om pandemistöd,
inkommen 21-04-23.
3. KU 2021/0124, TN Beslut 2021-04-08 § 122 Lundaförslaget Skapa fler möjligheter för spontanrörelse - bygg en
pumptrack.
4. KU 2021/0125, TN Beslut 2021-04-08 § 123 Lundaförslaget Skatepark i Veberöd.
5. KU 2021/0126, TN Beslut 2021-04-08 § 126 Lundaförslaget Utegym och picknickplats i Torna Hällestad.
6. KU 2021/0127, Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,
konsthallen.
7. KU 2021/0133, Beslut från BN avseende motion från
Sebastian Jaktling (S) med flera: Lund behöver en
”översiktsplan” för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar”.
8. KU 2021/0134, Beslut från byggnadsnämnden avseende
skrivelse från Björn Abelson (S): "Bered plats åt fotbollen".
9. KU 2021/0136, Ansökan om ekonomiskt stöd till idrotten i
Lunds kommun 2021, från PIL, inkommen 21-05-10.
10. KU 2021/0137, Protokollsutdrag KS 2021-05-05 § 155
Utvärdering av intern kontroll 2020 för Lunds kommun
11. KU 2021/0140, Protokollsutdrag KS 2021-05-05 § 166.
Samverkansplan för överenskommelsen med idéburen sektor.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17,
denna skrivelse

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

§ 89 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Dnr KU 2021/0009

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 21 januari 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
1. Övergripande
1.1 Ärenden som är så brådskande att kultur- och
fritidsnämndens avgörande inte kan avvaktas
1. Beslut om kulturskolans undervisning
Datum för beslut: 2021-05-04
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Bidrag till lovverksamhet
Sammanställning av beslut februari-april 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Jari Kajanne, idrott och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut mars-april 2021, dnr 2021/0009 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang
Sammanställning av beslut februari-mars 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Mårthen Mirza, kulturchef
5.5 Beslut om stöd till folkbildning och lika rättigheter och
möjligheter
Sammanställning av beslut februari-mars 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Mårthen Mirza, kulturchef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20
Sammanställning av beslut februari-mars 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Mårthen Mirza, kulturchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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