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

utse Adrian Borin (M) att jämte ordföranden justera kultur- och
fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 25 november
2021.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Adrian Borin (M) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 25 november 2021.

Justerare

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

att rapporter om fristadsförfattare, månadsrapport och
återkoppling fördelning av stöd ska föredras efter punkt 2 i
dagordningen,
rapport om Covid -19 läggs till dagordningen, samt
i övrigt godkänna föreslagen dagordning.

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 25
november 2021 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att rapport om fristadsförfattare,
månadsrapport och återkoppling fördelning av stöd ska föredras
efter punkt 2 i dagordningen, att rapport om Covid -19 läggs till 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

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Förfrågan om IOP avseende Q-häng från
Kvinnojouren Lund och Tjejjouren i Lund
Dnr KU 2020/0219

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra kultur- och fritidsdirektören att teckna IOP avseende Qhäng för perioden 2022–2024 med Kvinnojouren Lund och
Tjejjouren i Lund om 181 150kr/år.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Det är viktigt att helhetens ses över med IOP så att ideella föreningar
får de resurser som behövs för sin verksamhet. Varje krona gör skillnad
för målgruppen, verksamhetens stabilitet och kvalitet

Sammanfattning
Kvinnojouren Lund och Tjejjouren i Lund startade gemensamt
verksamheten Q-hänget under 2019 efter att ha noterat att en trygg
mötesplats för unga HBTQ+ personer saknades i Lund.
Verksamheten var uppskattad men har inte kunnat bedrivas
regelbundet av olika skäl. I juni 2020 inkom organisationerna med
en förfrågan om IOP till kultur- och fritidsförvaltningen avseende Qhänget. Syftet är att tillsammans med framför allt förvaltningens
öppna ungdomsverksamhet säkerställa att en stabil och regelbunden
mötesplats för målgruppen finns samt att skapa bryggor mellan
målgruppen och ordinarie kultur- och fritidsliv i Lund. Kultur- och
fritidsförvaltningen gör bedömningen att ett IOP vore önskvärt och
ser att förutsättningar för en gemensam uppstart och
vidareutveckling finns.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), John Lager (C),
Jonas Johansson (SD) och Peter Bergwall (MP) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Underlag för beslut



Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27
”Förslag på verksamhetsmål aktiviteter partnernas insatser
och ekonomi till IOP avseende Q-häng 2022–2024”

Utdragsbestyrkande
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”Reviderat IOP förslag Q-hänget” från Kvinnojouren Lund och
Tjejjouren i Lund 21-04-16
”Förfrågan om IOP avseende Q-hänget 200609” 20-06-09
”Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för IOP”

Beslutet skickas till
För kännedom:
Akten
Tjejjouren och kvinnojouren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Förfrågan om IOP avseende Prisma från IK EOS
Dnr KU 2021/0088

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

hos kommunstyrelsen begära en utökning av kultur- och
fritidsnämndens ekonomiska ram med 350 tkr per år för åren
2022–2024 för genomförande av IOP avseende Prisma och
under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar finansiering
uppdra åt kultur- och fritidsdirektören att teckna IOP avseende
Prisma med IK Eos för åren 2022–2024 i enlighet med
tjänsteskrivelsen.

Reservationer
Jonas Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens förslag till
beslut. Prisma är en viktig aktör. Samverkan och samarbete med
kommunen bör stärkas

Sammanfattning
Sedan hösten 2019 har IK Eos tillsammans med, primärt, kultur- och
fritidsförvaltningen drivit projektet Prisma genom finansiering från
Länsstyrelsen Skåne. I och med att projektperioden avslutas i
december 2021 har IK Eos inkommit med en förfrågan om IOP
avseende Prisma för åren 2022–2024. Kultur- och
fritidsförvaltningen bedömer att Prisma varit ett mycket
framgångsrikt projekt och bidragit till att projektets målgrupper i
större utsträckning fått tillgång till en mer meningsfull fritid. Genom
att teckna ett IOP kan verksamheten och dess struktur bibehållas
samt skapa förutsättningar för gemensam vidareutveckling.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S), Peter Bergwall
(MP), Göran Fries (V) och John Lager (C) yrkar på bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Jonas Johansson (SD) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger dels ett yrkande från
Christian Gehrmann (FNL) med flera, dels ett yrkande från Jonas
Johansson (SD). Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Christian Gerhmann
(FNL) med flera.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: ja för bifall till
förvaltningens förslag till beslut och nej för avslag.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling
(S), Adrian Borin (M), John Lager (C), Linn Tufvesson (M), Kerstin
Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries
(V) röstar ja.
Jonas Johansson (SD) röstar nej.
Med tio röster för ja och en röst för nej så beslutar nämnden i
enlighet med Christian Gehrmann (FNL) med fleras förslag till beslut.

Underlag för beslut






KU Tjänsteskrivelse 21-10-27 IOP med IK Eos avseende
Prisma
”Förslag på verksamhetsmål aktiviteter och partnernas
insatser till IOP avseende Prisma 2022–2024”
”IK Eos IOP Prisma underlag och mål” från IK Eos 21-09-28
Förfrågan om IOP från IK Eos
”Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för IOP”

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Lundapokalen 2021
Dnr KU 2021/0272

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Lundapokalen 2021 ska tilldelas Jonna Malmgren, Dalby
brottarklubb.

Sammanfattning
För att främja idrotten i Lunds kommun skall kultur- och
fritidsnämnden som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla
idrottsprestationer årligen dela ut Lundapokalen.
Lundapokalen kan endast tilldelas person eller lag/förening, som är
verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning
till och betydelse för kommunen. Idrottsgrenen ska vara ansluten till
Riksidrottsförbundet.

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

Beslutsgång
Ordföranden konstarerar 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.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Idrottsstipendium 2021
Dnr KU 2021/0271

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

2021 års idrottsstipendium ska tilldelas Sebastian Martinez
Ayre, Lunds Volleybollklubb och Malte Persson, Lugi
fäktförening.

Sammanfattning
För att främja ungdomsidrotten i Lunds kommun skall kultur- och
fritidsnämnden som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla
idrottsprestationer årligen utdela idrottsstipendium om 20 000
kronor. Stipendiet kan delas mellan flera personer eller tilldelas ett
lag eller en idrottsförening, dock kan det endast erhållas en gång av
samma mottagare.
Vidare kan stipendiet endast tilldelas personer som representerar
någon idrottsförening i Lunds kommun och som ej har fyllt 20 år
eller en idrottsförening som bedriver ungdomsverksamhet inom
Lunds kommun.

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

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

Underlag för beslut
Förslag till tilldelning av idrottsstipendium 2021, redovisad 202111-25.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Ungdomsledarstipendium 2021
Dnr KU 2021/0270

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

2020 års ungdomsledarstipendium ska tilldelas Steffi Schiff,
Atlas simförening, Emma Bengtsson, Lunds Karateklubb, Dhruv
Chippalkatti, Lund Cricket Club och Martin Jogstad, Lunds
Akademiska Schackklubb.

Sammanfattning
Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd
och uppmuntran till ungdomsledare, som har gjort en särskilt god
insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang.
Stipendiet tilldelas personer, som är verksamma i Lunds kommun
eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L) 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
Förslag till tilldelning av ungdomsledarstipendium 2021, redovisad
2021-11-25.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Kulturstipendie 2021
Dnr KU 2021/0274

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

2020 års kulturstipendium ska tilldelas Leo Klintman, August
Norborg, Johanna Malmberg, Klara Kotarsky och Jonathan Gard.

Sammanfattning
Kulturstipendiet delas ut till en ung sökande med anknytning till
Lund. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt
sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Inför
2021 års utdelning har totalt 16 ansökningar inkommit till
kommunen.

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

Beslutsgång
Ordföranden konstarerar 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
Förslag till tilldelning av kulturstipendiater, redovisad 2021-11-25

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Kulturpris 2021
Dnr KU 2021/0273

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att 2021 års kulturpris ska tilldelas Martin Bryder Gallery.

Sammanfattning
Lunds kommun utdelar årligen ett kulturpris till en
kulturpersonlighet eller en kulturorganisation, som under många år
har arrangerat, skapat eller på annat sätt stärkt kulturen för Lunds
medborgare och besökare. Kulturpriset omfattas av en prissumma
om 15 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun tilldelar Martin Bryder
Galleryu 2021 års kulturpris med följande motivering:
Motivering Lunds kulturpris: Lunds kulturpris 2021 tilldelas Martin
Bryder Gallery för att galleriet med engagemang och god förståelse
erbjuder ett forum för samtidskonst. Martin Bryders förmåga att välja
ut och visa intressanta konstnärskap har under många år berikat Lund
samt stärkt och rikligt bidragit till stadens konstscen.

Yrkanden
Kerstin Vikner (S) yrkar att Martin Bryder galleri ska tilldelas
kulturpriset 2021.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar bifall till Kerstin Vikners (S) förslag
till beslut.

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

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Förfrågan från Torns IF angående markavtal för
anläggande av padelhall.
Dnr KU 2021/0234

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att teckna markavtal för upplåtande
av en padelhall intill Tornhallen i Stångby med Torns IF.

Sammanfattning
Föreningen Torns IF har inkommit med en skrivelse till kultur- och
fritidsförvaltningen där föreningen vill undersöka möjligheterna till
att bygga en padelhall i anslutning till den befintliga Tornhallen i
Stångby.
Syftet med skrivelsen är att tydliggöra intresset för ett markavtal
med Lunds kommun där föreningen Torns IF kan nyttja marken intill
nuvarande Tornvallen för att bygga en anläggning för
padelverksamhet. På befintlig yta finns idag två utomhus
tennisbanor som förvaltas av föreningen Torns IF i enlighet med
befintligt nyttjanderätts- och tennisavtal.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Göran Fries (V), 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 2021-10-29
Skrivelse från föreningen Torns IF, daterad 2021-05-31
Nyttjanderättsavtal Torns Idrottsförening 2014
Tennisavtal

Beslutet skickas till
Föreningen Torns IF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Lundaförslaget - Multisportplan på Linero
Dnr KU 2021/0181

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

anse Lundaförslaget om multisportplan på Linero besvarad i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse,
samt
översända densamma till tekniska nämnden för vidare
hantering och beslut med uppmaningen om att realisera
Lundaförslaget samt att planeringen av multisportplanen,
utöver med kultur- och fritidsförvaltningen, sker i samråd med
föreningar och boende på Linero.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas
tilläggsyrkande.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag gällande Multisportplan på Linero har inkommit till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Förslaget innebär anläggande och utveckling av en Multisportplan på
en äldre befintlig grusplan norr om Valdemars väg 193 på Linero.
I tjänsteskrivelsen konstateras att planering och eventuell utbyggnad
av spontanidrottsytor på natur- och parkmark är tekniska nämndens
ansvar. Kultur- och fritidsnämnden kan dock med fördel vara en
dialogpart i en eventuell planering.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att anse Lundaförslaget om multisportplan på Linero besvarad i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att översända densamma till tekniska nämnden för vidare hantering
och beslut med uppmaningen om att realisera Lundaförslaget samt att
planeringen av multisportplanen, utöver med kultur- och
fritidsförvaltningen, sker i samråd med föreningar och boende på
Linero.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Christian Gehrmann (FNL) bifaller Sebastian Jaktlings (S) yrkande.

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 2021-11-01
Lundaförslag ”Multisportplan på Linero” daterad 2021-03-21

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-11-25

§ 147 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige förstudie konsertsal
Dnr KU 2021/0301

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med
uppdrag att säkerställa att uppgifterna kring fattade beslut om
Stadshallen, The Loop, Folkparken och Stadsteatern som
beskrivs i ärendet är korrekta.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 §203 om ett särskilt
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden avseende konserthus i Lund.
Under de tre år som gått sedan dess har vissa avgörande
förändringar skett som har bärighet för uppdraget. Dels har beslut
fattats avseende Stadshallen, The Loop, Folkparken och Stadsteatern.
Dels har arbete inletts med en strategisk lokalförsörjningsprocess
och en tydligare modell har tagits fram för hur strategiska frågor
avseende lokaler ska hanteras. Sammantaget gör kultur- och
fritidsförvaltningen bedömningen att grundförutsättningarna för
uppdraget förändrats så mycket sedan dess formulerande att en
särskild förstudie i ämnet inte längre är relevant. Behovet av minst
en ny scen för musik och/eller scenkonst kvarstår visserligen, men
frågan kan framöver hanteras inom de ordinarie processerna för
strategisk lokalplanering.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med
uppdrag att säkerställa att uppgifterna kring fattade beslut om
Stadshallen, The Loop, Folkparken och Stadsteatern som beskrivs i
ärendet är korrekta.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L) och John Lager (C)
yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S) förslag till beslut.

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förstudie konsertsal

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 148 Kultur- och fritidsnämndens
sammanträdestider 2022.
Dnr KU 2021/0153

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att sammanträde i april 2022 ska hållas den 21 april,
att nämndsammanträdena ska starta 17:30,
att beredningsmötena ska starta 16:00, samt
att i övrigt bifalla till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om sammanträdestider för
år 2021. Beslutet innefattar sammanträdestider för nämnd och
beredning under 2021.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att sammanträde i april 2022 ska hållas
den 21 april.
Adrian Borin (M) och Göran Fries (V) yrkar på bifall till Gunnar
Brådviks (L) förslag till beslut.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till Gunnar Brådviks (L)
yrkande och yrkar för egen del
att nämndsammanträdena ska starta 17:30,
att beredningsmötena ska starta 16:00, samt
i övrigt bifalla till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera samt från Christian Gehrmann (FNL).
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
nämnden beslutar i enlighet med dessa.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

För kännedom:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 149 Uppföljning intern kontroll 2021
Dnr KU 2021/0304

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad granskningsrapport avseende
intern kontroll för år 2021 samt översända rapporten
till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar arbetet med
intern kontroll för 2021. Utgångspunkten för årets granskning har
varit de kontrollaktiviteter som har antagits som
kommungemensamma samt av kultur- och fritidsnämnden i
handlingsplan för intern kontroll.
2020 års kommungemensamma kontrollaktiviteter är följande:



Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för
chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
Information om samt efterlevnad av beslut fattade av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 februari 2021, § 26 om
granskning inom följande områden:
Rätt organisation och resurser för IKT och systemförvaltning.
Rätt och ändamålsenlig process för beslut och information om beslut
i nämnd och förvaltning.

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 nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 150 Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030
Dnr KU 2021/0277

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

att

att
att

på sidan 13 i underlaget ersätta ”Föreningar som är aktiva i
området framhåller behovet av att behålla fotbollsplaner och
träningsytor intakta i den fortsatta utvecklingen av
arenaområdet” med ”Föreningar som är aktiva i området
framhåller behovet av att mängden fotbollsplaner och
träningsytor som används av den lokalt förankrade
fotbollsföreningen bibehålls i den fortsatta utvecklingen av
arenaområdet”,
på sidan 35 ”Tillkommande behov/idéer” tillfoga ”Detta är dock
enligt det föreslagna planprogrammet inte en långsiktig lösning
och en sådan lösning behöver därför skyndsamt arbetas fram.”
som avslutning på stycket,
i övrigt godkänna underlag till strategisk lokalförsörjningsplan
och översända detsamma till kommunkontoret, samt
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämnden
återkomma med förslag som tydliggör framtidsvisionerna vad
gäller det samlade kultur- och fritidsutbudet i de östra
kommundelarna, som genomlyser det eventuella behovet av
en öppen fritidsverksamhet i centrum och förslag som så fall
möjliggör detta, som tydliggör den önskvärda långsiktiga
lösningen för föreningarna i Byahuset i Södra Sandby samt som
förtydligar såväl nämndens som föreningslivets vision och
önskade utveckling beträffande Arenaområdet.

Protokollsanteckningar
Sebastian Jaktling (S) får föra följande anteckning till protokollet:
Vi motsätter oss processer där det inte ges tillräckligt mycket tid och
utrymme för ordentligt genomarbetade underlag och politiska
ställningstagande.

Sammanfattning
Kommunkontoret har utvecklat investeringsprocess genom en
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan (SLFP) som
utgör ett stöd för arbetet med ekonomisk verksamhetsplan för 2022
till 2024. En strategisk lokalförsörjningsplan ska årligen upprättas
och beslutas i kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25
I framtaget underlag presenterar kultur- och fritidsförvaltningen
befintliga beståndet inom idrott-, fritid-, kultur- och
biblioteksverksamheter samt framtida och utvecklingsbehov.
Underlaget ska ge en tydligare behovsbild och en långsiktig
planering inom kultur- och fritidsverksamheter. Syftet med planen är
också att planera för tillgängliga och ändamålsenliga lokaler för att
kunna bemöta kommunens och medborgarnas behov.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att på sidan 13 i underlaget ersätta ”Föreningar som är aktiva i
området framhåller behovet av att behålla fotbollsplaner och
träningsytor intakta i den fortsatta utvecklingen av arenaområdet”
med ”Föreningar som är aktiva i området framhåller behovet av att
mängden fotbollsplaner och träningsytor som används av den lokalt
förankrade fotbollsföreningen bibehålls i den fortsatta utvecklingen av
arenaområdet”,
att på sidan 35 ”Tillkommande behov/idéer” tillfoga ”Detta är dock
enligt det föreslagna planprogrammet inte en långsiktig lösning och en
sådan lösning behöver därför skyndsamt arbetas fram.” som
avslutning på stycket,
att i övrigt godkänna underlag till strategisk lokalförsörjningsplan och
översända detsamma till kommunkontoret, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämnden
återkomma med förslag som tydliggör framtidsvisionerna vad gäller
det samlade kultur- och fritidsutbudet i de östra kommundelarna, som
genomlyser det eventuella behovet av en öppen fritidsverksamhet i
centrum och förslag som så fall möjliggör detta, som tydliggör den
önskvärda långsiktiga lösningen för föreningarna i Byahuset i Södra
Sandby samt som förtydligar såväl nämndens som föreningslivets
vision och önskade utveckling beträffande Arenaområdet.
Christian Gehrmann (FNL) och Göran Fries (V) yrkar bifall till
Sebastian Jaktlings (S) förslag till beslut.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från
Sebastian Jaktling (S). Ordföranden ställer proposition på yrkandet
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Underlag för strategiska lokalförsörjningsplan 2023–2033

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret/kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 151 Yttrande över "Bostadspolitiskt program,
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy för Lunds
kommun"
Dnr KU 2021/0260

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

att

följande stycke utgår från yttrande avseende Bostadspolitiska
program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy: ”Kultur- och
fritidsnämnden är positiv till alla program som har framförts.
Programmen visar en tydlighet i vad som behöver prioriteras i
utbyggnadsområden och vad som ligger till grund för
programmen.”, samt
i övrigt godkänna upprättat yttrande avseende
Bostadspolitiska program, Utbyggnadsplan 2030 och
Markpolicy och översända detsamma till byggnadsnämnden.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Feministiskt initiativ stämmer i Socialdemokraternas yrkande.

Sammanfattning
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har överlämnat utarbetat
förslag om Utbyggnadsplan 2030, Bostadspolitiska programmet och
Markpolicy. Dessa tre program och samspel med översiktsplanen
utgör tillsammans planeringsunderlag för kommunens arbete med
stads- och samhällsutveckling.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att följande stycke utgår från yttrande avseende Bostadspolitiska
program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy: ”Kultur- och
fritidsnämnden är positiv till alla program som har framförts.
Programmen visar en tydlighet i vad som behöver prioriteras i
utbyggnadsområden och vad som ligger till grund för programmen.”,
samt
att i övrigt godkänna upprättat yttrande avseende Bostadspolitiska
program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy och översända
detsamma till byggnadsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25
Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S) förslag
till beslut.

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 2021-11-10
Yttrande över ”Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan
2030 och Markpolicy för Lunds kommun.
Protokollsutdrag KS AU Plan 2021-09-13 § 51 Remissutskick
av Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och
Markpolicy.
Bostadspolitiskt program Lund
Utbyggnadsplan 2030 Remissversion
Förslag till Markpolicy
Bilaga till Bostadspolitiskt program Bostadsmarknadsanalys
201117

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 152 Yttrande över "Detaljplan för Rudebok 1 i
Lund".
Dnr KU 2021/0300

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende detaljplan för del av i
Lund samt översända detsamma till byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Alfa Laval AB önskar expandera norrut inom fastigheten Rudebok 1.
Denna del av fastigheten är sedan tidigare planlagd för
industriändamål, men för att tillskapa ändamålsenliga lokaler önskas
en generell höjning av byggrätterna inom Rudebok 1. De byggrätter
som tillåts idag varierar mellan 8 till 12 meters höjd, och förslagsvis
ökas denna byggrätt generellt till 14 meter. Detaljplanen medger
också en plats i den norra delen av fastigheten där ett högre
byggnadsverk får uppföras. Denna byggnadsdel får uppgå till högst
28 meter.
I förslag till yttrande framförs att detaljplaneförslaget inte bedöms
påverka kultur- och fritidsnämndens verksamheter och att nämnden
inte har några synpunkter på förslaget.

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 21-11-10
Byggnadsnämndens beslut 2021-10-21 §165
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-10-08
Planbeskrivning 2021-10-08

Utdragsbestyrkande

28 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 153 Yttrande över "Skrivelse från PIL om ansökan
att arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026"
Dnr KU 2021/0292

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över skrivelse från PIL om
ansökan att arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026 samt
översända detsamma till kommunstyrelsen, samt
yttrandet justeras på så sätt att förvaltning byts mot nämnd.

att

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en skrivelse från PIL gällande
ansökan att arrangera SM-veckan sommar 2025 alt. 2026 till kulturoch fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till att vidare
utreda förutsättningarna för att ansöka om SM-veckan sommar 2025
alt 2026.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L) och Sebastian
Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Brådvik (L) yrkar för egen del att att yttrandet justeras på så
sätt att förvaltning byts mot nämnd.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera och Gunnar Brådvik (L). Ordföranden
ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Skrivelse från PIL om ansökan att arr angera SM-veckan
Sommar 2025 alt 2026, daterad 2021-10-05

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 154 Rapporter 2021
Dnr KU 2021/0007

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
a) Fristadsförfattare Lucy Kassa berättar om sitt arbete som
journalist i Etiopien och
b) Administrativ chef Michael Holmkvist redogör för månadsrapport
oktober 2021.
c) Enhetschef Anna Sigurgeirsdottir redogör för föredelningen av
stöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter från
inställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.
d) Idrotts- och fritidschef Jari Kajanne rapporterar om
idrottsanläggningar, ridhuset samt vad som är på gång inom
idrottsområdet.
e) Kultur- och fritidsdirektör Mårten Hafström rapporterar om
planerna för idrotts- och kulturpolitiska programmen.
f) Kultur- och fritidsdirektör Mårten Hafström, idrotts- och
fritidschef Jari Kajanne och administrativ chef Michael Holmkvist
rapporterar om det fortsatta arbetet med Covid -19.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 155 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
25 november 2021.
Följande meddelanden har redovisats:
1. KU 2021/0059 Dom i mål om brand i Veberöds AIFs klubblokal.
2. KU 2021/0294 Brev angående suzukiundervisning.
3. KU 2021/0297 Protokollsutdrag KS 2021-10-20 § 370
Personalbonus med anledning av insatser under coronapandemin.
4. KU 2021/0302 Protokollsutdrag KS 2021-10-20 § 361
Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden med anledning av
coronapandemin – Fältgruppen.
5. KU 2021/0303 Beslut i byggnadsnämnden; Motion från Anders
Almgren (S) m.fl. angående temalekplatser.
6. KU 2021/0306 Beslut i Kommunfullmäktige i Lund 2021-10-27-28.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-19

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (33)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-25

§ 156 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
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut oktober-november 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut september-oktober 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang
Sammanställning av beslut november 2021, dnr 2021/0009 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och
högtider
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för
konst 2019-2022
Mötesdatum 2021-11-11

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (33)

