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

utse Peter Bergwall (MP) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 21
oktober 2021.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Peter Bergwall (MP) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 21 oktober 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

att rapport om studieförbunden ska föredras efter punkt 2 i
dagordningen,
i övrigt godkänna föreslagen dagordning.

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 21 oktober
2021 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att rapport om studieförbunden ska
föredras efter punkt 2 i dagordningen 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
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§ 123 Yttrande över "Motion från Sebastian Jaktling
(S) m.fl. Bygg ut kommunens
sommarkollovverksamhet."
Dnr KU 2021/0231

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

yttra sig över motion från Sebastian Jaktling (S) m.fl. ”Bygg ut
kommunens sommarkollovverksamhet” enligt följande:
Att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter för unga
att delta i under loven är en stor och viktig kärnverksamhet inom
fritidsverksamheten. Både efterfrågan och behoven av detta är
stort i Lunds kommun. Deltagandet under den lovverksamhet
som idag arrangeras av inom den kommunala
fritidsverksamheten är väldigt stort. Samtidigt visar den växande
ekonomiska ojämlikheten på ett ytterligare behov. I rapporten
”Barnfattigdom i Lund” som Rädda barnen gjort under 2021
påvisar att Antalet barn berörda av försörjningsstöd, både
tillfälligt och långvarigt, mellan 2018 och 2020 ökat med 85
procent.
Alla barn ska ha samma rättigheter och möjlighet att påverka
sina liv. Genom att låta barn och unga vara med och påverka sin
fritid ger vi dem just denna möjlighet. Detta innebär i praktiken
att det är en viktig del i fritidsverksamhetens arbete att låta barn
och unga vara med och forma det utbud av aktiviteter som ska
erbjudas till målgruppen. Därför är det av stor vikt att ett
utredningsuppdrag om att utvidga kolloverksamheten bereder
möjlighet för barn och unga att komma med sina åsikter och
önskemål.
Fritidsverksamheten bör prioritera att erbjuda unga i Lunds
kommun kostnadsfria sommaraktiviteter kontinuerligt under
hela sommaren på ett stort geografiskt område. Effekten av ett
sådant utbud skulle innebära att en stor del av målgruppen
dagligen skulle ha lovaktiviteter att delta i. Delaktighets- och
demokratifrågor är centrala i arbetet med unga och dessa bör
tas i beaktande även under sommarlovsperioden. I de fall då
unga efterfrågar kolloverksamhet ska verksamheterna arbeta för
att erbjuda just detta. Det är därför viktigt med ett brett
utredningsuppdrag kring kolloverksamheten eftersom det är
något som skulle kunna innebära en stor kostnad för
kommunen. Kolloverksamheten i sig är dock inte ett
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självändamål utan fokus bör läggas på att erbjuda kostnadsfri
lovverksamhet utifrån ungas efterfrågan. Genom ett sådant
arbete ges merparten unga möjlighet att få en positiv sommar
som ökar möjlighet för ett inkluderande och jämlikt deltagande.
Avgörande för att kunna erbjuda ett brett kostnadsfritt
aktivitetsutbud över stora geografiska områden i Lunds kommun
är att vi har förutsättningar att anställa en lovkoordinator som
kan samverka med föreningar, civilsamhället och andra
förvaltningar. Samt att det finns medel för att anställa
aktivitetsledare som praktiskt kan leda aktiviteterna i
samverkan med fritidsverksamheternas befintliga personal.
Genom att möjliggöra att dessa funktioner finns budgeterade för
skapar vi de bästa förutsättningarna att bedriva en värdefull
lovverksamheten för barn och unga. Med detta som grundplåt
går det sedan att bygga vidare med till exempel en mer
omfattande kolloverksamhet, förutsatt att det finns ekonomiska
och infrastrukturella förutsättningar samt en efterfrågan från
barn och unga i kommunen.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) och Christian Gehrmann (FNL) reserverar sig
mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i Socialdemokraternas yrkande. Behovet är stort i Lunds
kommun. Kolloverksamheter är viktiga och ger barn och unga nya
perspektiv och nya erfarenheter i en avstressad miljö. Fi vill påpeka att
en omvärldsanalys saknas, alltså andra kommuners kolloverksamhet i
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) inkom 2021-07-26 med motion gällande
möjligheten att bygga ut kommunens sommarkolloverksamhet.
Förslaget innebär en utökad sommarkolloverksamhet för att kunna
erbjuda fler unga möjligheter till kostnadsfria lovaktiviteter.
Fritidens verksamhet bör prioritera att erbjuda unga i Lunds
kommun kostnadsfria sommarlovsaktiviteter kontinuerligt under
hela sommaren och på ett stort geografiskt område. Effekten av ett
sådant utbud skulle innebära att en stor del av målgruppen unga
dagligen skulle ha lovaktiviteter att delta i.

Justerare
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Delaktighets- och demokratifrågor är centrala i arbetet med unga
och dessa bör tas i beaktande även under sommarlovsperioden. I de
fall då unga efterfrågar kolloverksamhet ska verksamheterna arbeta
för att erbjuda just detta. Kolloverksamheten i sig är dock inte ett
självändamål utan fokus bör läggas på att erbjuda kostnadsfri
lovverksamhet utifrån ungas efterfrågan. Genom ett sådant arbete
ges merparten unga möjlighet att få en positiv sommar som ökar
möjlighet för ett inkluderande och jämlikt deltagande.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att yttra sig över motion från Sebastian Jaktling (S) m.fl. ”Bygg ut
kommunens sommarkollovverksamhet” enligt följande:
Att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter för unga att
delta i under loven är en stor och viktig kärnverksamhet inom
fritidsverksamheten. Både efterfrågan och behoven av detta är stort i
Lunds kommun. Deltagandet under den lovverksamhet som idag
arrangeras av inom den kommunala fritidsverksamheten är väldigt
stort. Samtidigt visar den växande ekonomiska ojämlikheten på ett
ytterligare behov. I rapporten ”Barnfattigdom i Lund” som Rädda
barnen gjort under 2021 påvisar att Antalet barn berörda av
försörjningsstöd, både tillfälligt och långvarigt, mellan 2018 och 2020
ökat med 85 procent.
Alla barn ska ha samma rättigheter och möjlighet att påverka sina liv.
Genom att låta barn och unga vara med och påverka sin fritid ger vi
dem just denna möjlighet. Detta innebär i praktiken att det är en viktig
del i fritidsverksamhetens arbete att låta barn och unga vara med och
forma det utbud av aktiviteter som ska erbjudas till målgruppen.
Därför är det av stor vikt att ett utredningsuppdrag om att utvidga
kolloverksamheten bereder möjlighet för barn och unga att komma
med sina åsikter och önskemål.
Fritidsverksamheten bör prioritera att erbjuda unga i Lunds kommun
kostnadsfria sommaraktiviteter kontinuerligt under hela sommaren på
ett stort geografiskt område. Effekten av ett sådant utbud skulle
innebära att en stor del av målgruppen dagligen skulle ha
lovaktiviteter att delta i. Delaktighets- och demokratifrågor är
centrala i arbetet med unga och dessa bör tas i beaktande även under
sommarlovsperioden. I de fall då unga efterfrågar kolloverksamhet ska
verksamheterna arbeta för att erbjuda just detta. Det är därför viktigt
med ett brett utredningsuppdrag kring kolloverksamheten eftersom
det är något som skulle kunna innebära en stor kostnad för
kommunen. Kolloverksamheten i sig är dock inte ett självändamål
utan fokus bör läggas på att erbjuda kostnadsfri lovverksamhet utifrån
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ungas efterfrågan. Genom ett sådant arbete ges merparten unga
möjlighet att få en positiv sommar som ökar möjlighet för ett
inkluderande och jämlikt deltagande.
Avgörande för att kunna erbjuda ett brett kostnadsfritt aktivitetsutbud
över stora geografiska områden i Lunds kommun är att vi har
förutsättningar att anställa en lovkoordinator som kan samverka med
föreningar, civilsamhället och andra förvaltningar. Samt att det finns
medel för att anställa aktivitetsledare som praktiskt kan leda
aktiviteterna i samverkan med fritidsverksamheternas befintliga
personal. Genom att möjliggöra att dessa funktioner finns budgeterade
för skapar vi de bästa förutsättningarna att bedriva en värdefull
lovverksamheten för barn och unga. Med detta som grundplåt går det
sedan att bygga vidare med till exempel en mer omfattande
kolloverksamhet, förutsatt att det finns ekonomiska och
infrastrukturella förutsättningar samt en efterfrågan från barn och
unga i kommunen.
Peter Bergwall (MP) och Victoria Tiblom (SD) instämmer i Sebastian
Jaktlings (S) yrkande.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Gunnar Brådvik (L) instämmer i Christian Gehrmanns (FNL)
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera och Sebastian Jaktling (S) med flera.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL) yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: Ja för bifall till
Sebastian Jaktlings (S) förslag till beslut och nej för bifall till Christian
Gehrmanns (FNL) förslag till beslut.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (C) och Karl Melin (M) röstar nej.
Med sex röster för ja mot fem röster för nej så beslutar nämnden i
enlighet med Sebastian Jaktling (S) förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Underlag för beslut



KU Tjänsteskrivelse 21-09-27, Bygg ut kommunens
sommarkolloverksamhet.
Motion - Bygg ut kommunens sommarkolloverksamhet

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

Justerare
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§ 124 Lund, ordets stad
Dnr KU 2021/0239

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att

att
att

översända föreliggande rapport till kommunfullmäktige som
svar på det särskilda uppdraget för mandatperioden,
uppdra åt förvaltningen att upprätta nytt avtal med Region
Skåne om Lund som litterär nod,
uppdra åt förvaltningen att gå vidare med ansökan om Lund
som litteraturstad i UNESCO,
uppdra åt förvaltningen att skapa en strategi för hur man
kopplar ihop litterära aktörer i kommunen så som universitet,
författare, förlag och SAOL mfl. för att gemensamt öka den
nationella och internationella synligheten för kommunen inom
det litterära området.
uppdra åt förvaltningen att disk. med Visit Lund möjligheterna
för att anordna en bokmässa i Lund, samt
återrapportera till nämnden senast under kvartal 1, 2022,
utfallet av arbetet med litterär strategi och bokmässa.

Jäv
Kerstin Vikner (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i förvaltningens förslag till beslut. Fi vill verka för stärkt
kulturliv ovh kultursektorns hållbarhet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 om mål för
mandatperioden. Bland dessa fanns ett särskilt uppdrag till kulturoch fritidsnämnden om att uppmärksamma Lund som Ordets stad i
Sverige. I den bilagda rapporten redogörs för de olika satsningar som
görs inom det litterära området, både med och utan kommunens
inblandning och inom ramen för det litterära nodsamarbetet med
Region Skåne. Nämnde beslutar om en paketering av dessa och
kommande satsningar under rubriken Ordets stad för att ytterligare
stärka stadens position på det litterära området.

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21
Nämnden beslutar också att Lund ska gå vidare med en ansökan om
att bli en litteraturstad inom UNESCO, samt att avtalet med Region
Skåne om Lund som litterär nod ska föreslås förlängas.
Genom detta anser kultur- och fritidsnämnden att det särskilda
uppdraget för mandatperioden är besvarat, och att rapporten ska
skickas vidare till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut och yrkar för egen del:
Att uppdra åt förvaltningen att skapa en strategi för hur man kopplar
ihop litterära aktörer i kommunen så som universitet, författare,
förlag och SAOL mfl. för att gemensamt öka den nationella och
internationella synligheten för kommunen inom det litterära området.
Att uppdra åt förvaltningen att disk. med Visit Lund möjligheterna för
att anordna en bokmässa i Lund samt
Att återrapportera till nämnden senast under kvartal 1, 2022, utfallet
av arbetet med litterär strategi och bokmässa.
Sebastian Jaktling (S), Victoria Tiblom (SD), Gunnar Brådvik (L), John
Lager (C), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) instämmer i
Christian Gehrmanns (FNL) yrkanden.

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 2021-10-01
Lund Ordets Stad
Rapport Ordets Stad 2021-09-29

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kulturchef
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 125 Häv det kommunala konstgrässtoppet
Dnr KU 2021/0242

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva den del i Lundakem som förbjuder anläggandet av nya
miljövänliga konstgräsplaner.
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att redogöra för
ekonomiska konsekvenser av utökat underhåll i syfte att
minska spridningen av miljöfarliga partiklar från befintliga
konstgräsplaner.

Reservationer
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Sebastian Jaktling (S)
reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1-3.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i Miljöpartiets yrkande. Fi vill verka för en utfasning av
konstgräs genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänliga och
hållbara lösningar.

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) inkom 2021-02-24 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.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-20 att anta Sebastian
Jaktling (S) skrivelse.
I nya LundaEko, beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-22, lyfts
inte konstgräsplaners negativa miljöpåverkan specifikt. Mål finns
dock om minskade utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen,
inklusive plastartiklar, med kultur- och fritidsförvaltningen som
ansvarig.

Justerare
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Med hänvisning till Lunds nya miljömål och det framgångsrika arbete
som kultur- och fritidsförvaltningen bedriver i avseende att minska
konstgräsplanernas negativa miljöpåverkan anser kultur- och
fritidsnämnden att kemikalieplanens åtgärd om ett konstgrässtopp
inte längre ses som nödvändig.
För att kunna tillgodose det behov som finns av fotbollsplaner året
om samt att om Lund ska kunna gå i täten och testa nya material
anser kultur- och fritidsnämnden att konstgräsplaner i dagsläget en
förutsättning.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva den del i Lundakem som förbjuder anläggandet av nya
miljövänliga konstgräsplaner.
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att redogöra för
ekonomiska konsekvenser av utökat underhåll i syfte att
minska spridningen av miljöfarliga partiklar från befintliga
konstgräsplaner.
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för att
komplettera med ett förslag på målår för omställning av befintliga
konstgräsplaner till att vara fria från gummigranulat och eventuella
kostnader för att uppnå målet samt till nämnden redovisa för
ekonomiska konsekvenser av utökat underhåll i syfte att minska
spridningen av miljöfarliga partiklar från befintliga konstgräsplaner.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar på avslag till
förvaltningens beslut gällande den första att-satsen och bifall till den
andra samt avslag till Sebastian Jaktlings (S) yrkande.
Gunnar Brådvik instämmer med Christian Gehrmanns (FNL)
yrkanden och yrkar på avslag till Sebastian Jaktlings (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkanden från Christian
Gehrmann (FNL) med flera, Sebastian Jakling (S), Peter Bergwall
(MP) med flera och från Gunnar Brådvik (L).
Ordföranden ställer först Sebastian Jaktlings (S) återremissyrkande
mot avslag och finner att nämnden beslutar avslå
återremissyrkandet.
Votering begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: ja för bifall till
yrkande om återremiss och ner för avslag.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S) och Gabor Tilesch (S) röstar
ja.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (C), Karl Melin (M), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries
(V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår.
Med sju röster för nej, tre röster för ja och en avstår så beslutar
nämnden av avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer sedan yrkanden från Christian Gehrmann (FNL)
mot yrkanden från Peter Bergwall (MP) och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL) yrkanden.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: Ja för bifall till
Christian Gehrmanns (FNL) yrkanden och nej för bifall till Peter
Bergwalls (MP) yrkanden.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (C) och Karl Melin (M) röstar ja.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S) och
Victoria Tiblom (SD) avstår.
Med fem röster för ja, två röster för nej och fyra avstår beslutar
nämnden i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL) yrkanden.

Underlag för beslut







Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-21
LundaEko, beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-22
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-20
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
LundaKem beslutad av kommunfullmäktige 2018-09-27

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige
Sebastian Jaktling (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 126 Utredning avseende debiteringssystem för
anläggningar
Dnr KU 2020/0137

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att
redovisa de förväntade kostnaderna med att införa en nolltaxa i
syfte att kvitta bortfallet i taxeintäkter mot lägre lok-stöd samt
undersöka intresset hos föreningslivet om att införa en sådan
modell.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 juni 2020 att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till
kvittning av taxor mot det kommunala aktivitetsstödet (LOK-stödet).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 januari 2021 att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att titta på
ursprungsförslaget en gång till och ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka alternativa lösningar.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) och Sebastian Jaktling (S) yrkar:
Att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa
de förväntade kostnaderna med att införa en nolltaxa i syfte att kvitta
bortfallet i taxeintäkter mot lägre lok-stöd samt undersöka intresset
hos föreningslivet om att införa en sådan modell.
Peter Bergwall (MP) och Victoria Tiblom (SD) instämmer i Gunnar
Brådvik (L) och Sebastian Jaktling (S) yrkande.

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

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-23

Utdragsbestyrkande

17 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21



Bilaga ”Kommentar till skrivelse angående debiteringssystem
för anläggningar”, daterad 2021-09-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-01-21 § 6

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 127 Yttrande över "Handlingsplan för Barnets bästa
i Lunds kommun".
Dnr KU 2021/0156

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över handlingsplan för Barnets
bästa i Lunds kommun samt översända detsamma till
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i tjänsteskrivelsens förslag till beslut. Förvaltningen
lyfter mycket viktiga synpunkter för att säkerställa barnets
bästa. Barnkonsekvensanalyser bör göras även av svarande instanser
utifrån deras profession och expertis.

Sammanfattning
I december 2012 antog Lunds kommunfullmäktige Strategi för
barnets bästa i Lunds kommun. Beslutet innebar att
barnkonventionen och dess grundläggande principer skulle gälla i
Lunds kommun samt att konsekvenserna för barn tydligt skulle
framgå i alla kommunala beslut.
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag som innebär att
barn har fått ännu starkare ställning i samhället.
Kommunkontoret tillsammans med Lunds kommitté för social
hållbarhet har uppdaterat Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun och föreslår att strategin byter namn till
handlingsplan. Handlingsplanen ersätter ovannämnd strategi och ska
ses som en plan som bidrar till att uppnå målen i program för social
hållbarhet som bygger på strukturen för styrning i Program för
styrning i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämnden anser att intentionerna med
handlingsplanen är goda men menar att förslaget behöver
konkretiseras och uppföljningsansvaret förtydligas för att säkerställa
att barnets bästa beaktas i den utsträckning som handlingsplanen
gör gällande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Victoria Tiblom
(SD) 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 Yttrande över
”Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun”
2021-09-30
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10 KS
2021/0288
Förslag till handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
2021-2030 daterad 2021-04-30
Lunds kommuns Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun 2012-12-20.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 128 Yttrande över "Handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2023"
Dnr KU 2021/0262

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över handlingsplan för
hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2023 och översända
detsamma till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer förvaltningens förslag till beslut. Det är jätteviktigt och
nödvändigt med samarbete och samverkan förvaltningarna emellan
samt att åtgärderna förankras i nämndernas verksamhetsutveckling.

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med barn- och skolförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen tagit
fram ett förslag till Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Lunds kommun. Handlingsplanen syftar till att främja
rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem
och är ett prioriterat område i regeringens nationelle strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett
förvaltningsövergripande styrdokument som konkretiserar målen i
kommunens program för social hållbarhet och program för trygghet
och säkerhet. En kartläggning av hedersproblematiken i Lunds
kommun färdigställdes våren 2020 ”Det är komplicerat” och den
innehöll en rad förvaltningsövergripande och förvaltningsspecifika
rekommendationer för det fortsatta arbetet. I framtagandet av
handlingsplanen har rekommendationerna från kartläggningen varit
utgångspunkt.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och yttrar sig
avseende om åtgärderna i handlingsplanen bidrar till att målen i
program för social hållbarhet samt program för trygghet och
säkerhet uppfylls. Det finns flera mål och delmål i båda ovannämnda

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21
program som har direkt koppling till handlingsplanen och kulturoch fritidsnämnden ställer sig positiv till handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck och anser att med handlingsplanen
som stöd kommer framtida arbete med hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i nära relation att få en tydligare styrning och
stärka samarbetet förvaltningarna emellan.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Victoria Tiblom
(SD) 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





Yttrande över ”Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2021–2023” denna skrivelse 2021-10-01.
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021–
2023
Missiv – Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
2021–2023, daterat 2021-09-30 KS 2021/0599.
”Det är komplicerat” En kartläggning av hedersproblematiken
i Lunds kommun. FreeZone Sweden 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 129 Yttrande över "Motion från Anders Almgren (S)
m.fl. Lunds kommun behöver temalekplatser."
Dnr KU 2021/0230

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över "Motion från Anders
Almgren (S) m.fl. Lunds kommun behöver temalekplatser"
samt översända detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) m.fl. har inkommit med en motion som lyfter att
Lunds kommun behöver temalekplatser. Kultur- och fritidsnämnden
nämns särskilt då motionärerna vill uppdra åt tekniska nämnden att
i dialog med kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden
utarbeta arbetssätt för en satsning på temalekplatser i Lunds
kommun. I förslag till yttrande konstateras att utbyggnad av
lekplatser är tekniska nämndens ansvar. Kultur- och fritidsnämnden
kan dock med fördel vara en dialogpart i planeringen av större
satsningar.

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
KU Tjänsteskrivelse 2021-09-06 Yttrande över ”Motion från Anders
Almgren (S) m.fl. Lunds kommun behöver temalekplatser."

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 130 Yttrande över; Förslag till bildandet av
naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan
Dnr KU 2021/0219

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till bildandet av
naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan samt översända
detsamma till tekniska nämnden.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har givit kultur- och fritidsnämnden möjlighet att
yttra sig över samrådshandlingarna rörande Förslag till bildandet av
naturreservatet Dalby Fälad – Klockarelyckan.
Ökad tillgång till naturområden med goda förutsättningar för motion
och rekreation är positivt. Kultur- och fritidsnämnden har ingen
verksamhet i området men ser ett värde för föreningslivet, särskilt
föreningar med inriktning på friluftsliv.

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



KU Tjänsteskrivelse 2021-09-27 Yttrande över Förslag till
bildandet av naturreservatet Dalby Fälad - Klockarelyckan
Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Dalby Fälad
– Klockarelyckan i Lunds kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 131 Yttrande över planprogram för Råängen, Östra
Torn 29:8 m.fl. - programsamråd
Dnr KU 2021/0249

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över planprogram för Råängen,
Östra Torn 29:8 m.fl.- programsamråd samt översända
detsamma till byggnadsnämnden

Reservationer
Göran Fries (V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 4.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Feministiskt Inititativ anser att det är olyckligt att placera en förskola
och bostäder så nära ESS beredskapszon. Zonen hade lika gärna
kunnat vara betydligt större enligt strålsäkerhetsmyndighetens
utredning.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt programförslag för Råängen,
Östra Torn 29:8 med flera. Syftet med programmet är att utveckla en
ny stadsdel med blandad bebyggelse av bostäder, service och
arbetsplatser. Målbilden för området är att en stadsdel ska leva och
vara attraktiv från första spadtaget, som en organisk växt som
kontinuerligt utvecklas på ett sett som väcker nyfikenhet, glädje och
stolthet hos både besökare och boende.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Victoria Tiblom
(SD) 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Underlag för beslut





Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-09-30
Planprogram för Råängen, Östra Torn 29:8 m.fl.programsamråd
BN Planbeskrivning 2021-08-06 Planprogram för Råängen,
Östra Torn 29:8 m.fl.- programsamråd
BN Protokollsutdrag 2021-08-19 Planprogram för Råängen,
Östra Torn 29:8 m.fl.- programsamråd
BN tjänsteskrivelse 2021-08-06 Planprogram för Råängen,
Östra Torn 29:8 m.fl.- programsamråd

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
Akten
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 132 Yttrande över planprogram för centrala Södra
Sandby, Lunds kommun - programsamråd
Dnr KU 2021/0250

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över planprogram för centrala
Södra Sandby, Lunds kommun - programsamråd samt
översända detsamma till byggnadsnämnden

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt programförslag för centrala
Södra Sandby. Syftet med programmet är att stärka och utveckla
stadslivet i bykärnan samt förtätning av 300 bostäder.
I takt med ett ökande befolkningsunderlag i Södra Sandby finns
behov av att expandera bland annat kulturskolans verksamhet på
orten och förslag om att flytta kulturskolans verksamhet till mer
centrala delar lyfts fram i föreliggande skrivelse. Kultur- och
fritidsförvaltningen är positiv till att man i planprogrammet tagit
hänsyn till föreningslivets behov. Då kulturutövandet i högre grad
blir deltagardrivet och är viktigt att planera för och bereda plats för
detta. Kultur- och fritidsnämnden lyfter även behovet av att planera
för platser för arrangemang utomhus i centrala Södra Sandby.

Yrkanden
Chrstian Gehrmann (FNL), Göran Fries (V) och Sebastian Jaktling (S)
yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Underlag för beslut





Justerare

Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-09-22
Planprogram för centrala Södra Sandby - programsamråd
BN Planbeskrivning 2021-08-06 Planprogram för centrala
Södra Sandby - programsamråd
BN Protokollsutdrag 2021-08-19 § 128
BN tjänsteskrivelse 2021-08-06 Planprogram för centrala
Södra Sandby - programsamråd

Utdragsbestyrkande

27 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
Akten
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 133 Rapporter 2021
Dnr KU 2021/0007

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
a) Margareta Clarén, Sensus, Murat Saglamoglu, Medborgarskolan
och Charlott Johansson, Folkuniversitet, redogör för det arbete
studieförbunden gjort det gångna året och hur man kommer arbeta
framöver.
b)Kulturchef Mårthen Mirza rapporterar om stadshallen,
kulturhuvudstad, KINO, stadsteatern, Suzukiutredning och
utomhusbio.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 134 Redovisning av meddelanden 2021
Dnr KU 2021/0008

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
21 oktober 2021.
Följande meddelanden har redovisats:
1. KU 2021/0256 Protokollsutdrag KS 2021-09-01 § 269 Utveckling
av Arenaområdet i Lund
2. KU 2021/0259 Protokollsutdrag KS AU § 196 Information om
investeringsprognos, låneskuld, utfall och prognos
3. KU 2021/0261 Brev från Veberöds scoutkår avseende driften av
friluftsbadet
4. KU 2021/0264 Brev från SK Poseidon angående Högevallsbadet
5. KU 2021/0276 SM-veckan Sommar 2025 alt 2026
6. KU 2021/0277 Strategiskt lokalförsörjningsplan 2021-2030 7. KU
2021/0279 Protokollsutdrag KS 2021-09-29 § 307
Tillvägagångssätt för utveckling av Kino, folkets bio
8. KU 2021/0280 Protokollsutdrag KS 2021-09-29 § 306 Avslut av
idétävlingen för Torngården i Stångby
9. KU 2021/0281 Fokus Södra Sandby – Framtidsplan
10. KU 2021/0282 Funktionshinderrådets protokoll 28 september
2021
11. KU 2021/0286 Protokollsutdrag KS 2021-09-29 § 314 Ansökan
om att göra Lund till europeisk kulturhuvudstad 2029

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (31)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-10-21

§ 135 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 oktober 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
1. Övergripande
1.1 Ärenden som är så brådskande att kultur- och
fritidsnämndens avgörande inte kan avvaktas
Beslut om extra sammanträde
Datum för beslut: 2021-09-29
Delegat: Christian Gehrmann (FNL), kultur- och fritidsnämndens
ordförande
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut aug-sept 2021, dnr 2021/0009 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för
konst 2019-2022
Mötesdatum 2021-09-29
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