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

utse Kerstin Vikner (S) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 16
december 2021.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Kerstin Vikner (S) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 16 december 2021.

Justerare

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

rapporter om Återkoppling idrottsinvesteringar samt
Månadsrapport ska föredras efter punkt 3 i dagordningen samt
att i övrigt godkänna föreslagen dagordning.

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 16
december 2021 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att rapporter om Återkoppling
idrottsinvesteringar samt Månadsrapport ska föredras efter punkt 3
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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§ 159 Ekonomiskt stöd till Lundaspelen 2021-2022
Dnr KU 2021/0356

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

delegera till presidiet att besluta om fördelning av medel som
kompensation för de inställda Lundaspelen 2021.

Sammanfattning
Coronapandemin (covid-19) har medfört och medför fortsatt stora
utmaningar för samhället. Lundaspelen i handboll och basket är två
av Sveriges största idrottsevenemang för barn- och ungdomar.
Lundaspelen arrangeras av Lugi Handboll och IK EOS. Lundaspelen
ställdes in 2020 till följd av pandemin. För 2021/2022 ser
föreningarna stora utmaningar kring Lundaspelens ekonomi på
grund av att spelen även denna gång tvingats ställas in.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar, med instämmande av Victoria Tiblom
(SD):
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera till presidiet att
besluta om fördelning av medel som kompensation för de inställda
Lundaspelen 2021.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) 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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§ 160 Verksamhetsplan 2022
Dnr KU 2021/0263

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att

att
att

fastställa Verksamhetsplan 2022 med internbudget för kulturoch fritidsnämnden.
ge förvaltningsdirektören rätten att fatta besluta om
omdisponeringar av medel mellan verksamhetsområdena
under 2022 till följd av införande av internhyresmodellen.
för 2022 bevilja Lunds ungdoms- och hemgård 1 760 000
kronor i verksamhetsbidrag.
för 2022 bevilja Kulturmejeriet i Lund 2 855 000 kronor i
verksamhetsbidrag och att verksamhetsbidrag för 2023
fastställs med den uppräkning som fastställs i ekonomi- och
verksamhetsplanen för 2023–2025.
för 2022 bevilja Kulturcentrum Skåne 2 673 000 kronor varav
1 350 000 kronor avser grundbidraget och 1 323 000 kronor
avser elevbidrag, samt
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför
verksamhetsplan 2023 revidera indikatorer kopplade till
nämndens utvecklingsmål. I revideringsarbetet ska kultur- och
fritidsnämnden, eller dess beredning, involveras.

Reservationer
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot beslutet,
se bilaga 1

Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L) får föra följande anteckning till protokollet:
Livets museum bör få ekonomisk kompensation för att de bedriver sin
verksamhet riktad mot skolor.
Göran Fries (V) får föra följande anteckning till protokollet:
Verksamhetsplanen utgår från den budgetram som beslutats av
fullmäktige. Vi anser dock att det behövs en förstärkt verksamhet
enligt vänsterpartiets budgetförslag i fullmäktige.

Sammanfattning
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024 anger
att kultur- och fritidsnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ska besluta om en verksamhetsplan för nästkommande år. I ärendet
redovisas förslag till verksamhetsplan med internbudget 2022 för
kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar, med instämmande av Sebastian
Jaktling (S) och Gunnar Brådvik (L):
- att fastställa Verksamhetsplan 2022 med internbudget för kultur- och
fritidsnämnden,
- att ge förvaltningsdirektören rätten att fatta besluta om
omdisponeringar av medel mellan verksamhetsområdena under 2022
till följd av införande av internhyresmodellen,
- att för 2022 bevilja Lunds ungdoms- och hemgård 1 760 000 kronor i
verksamhetsbidrag,
- att för 2022 bevilja Kulturmejeriet i Lund 2 855 000 kronor i
verksamhetsbidrag och att verksamhetsbidrag för 2023 fastställs med
den uppräkning som fastställs i ekonomi- och verksamhetsplanen för
2023–2025,
- att för 2022 bevilja Kulturcentrum Skåne 2 673 000 kronor varav 1
350 000 kronor avser grundbidraget och 1 323 000 kronor avser
elevbidrag.
Peter Bergwall (MP) yrkar:
- bifall till Christian Gehrmanns (FNL) yrkande punkten 2, 3, 4 och 5.
- att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om ett tillskott till
nämndens budget på 466 tkr i syfte att utöka verksamhetsbidraget till
Lunds ungdoms- och hemgård för 2022 med samma summa.
- att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför
verksamhetsplan 2023 revidera indikatorer kopplade till nämndens
utvecklingsmål. I revideringsarbetet ska kultur- och fritidsnämnden,
eller dess beredning, involveras.
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
Avslag på Peters Bergwall (MP) yrkande gällande utökat
verksamhetsbidrag för till Lunds ungdoms- och hemgård.
Victoria Tiblom (SD) yrkar, med instämmande av Göran Fries (V):
Bifall till Peter Bergwalls (MP) tilläggsyrkande gällande utökat
verksamhetsbidrag till Lunds ungdoms- och hemgård.
Sebastian Jaktling (S) yrkar, med instämmande av Christian
Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L) och Göran Fries (V):
Bifall till Peter Bergwalls (MP) tilläggsyrkande gällande indikatorer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger dels yrkanden från
Christian Gehrmann (FNL) med flera, dels yrkanden från Peter
Bergwall (MP) med flera.
Ordföranden tar först upp första att-satsen i Christian Gehrmanns
(FNL) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: ja för bifall och
nej för avslag.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling
(S), Adrian Borin (M), Sofia Hallonqvist (KD), John Lager (C), Kerstin
Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom
(SD) röstar ja.
Peter Bergwall (MP) avstår.
Med tio röster för ja och en avstår så beslutar nämnden i enlighet
med Christian Gehrmanns (FNL) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Christian Gehrmanns
(FNL) övriga yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet
med dessa.
Ordföranden ställer Peter Bergwalls (MP) yrkande om tillskott till
nämndens budget med 466 tkr i syfte att utöka verksamhetsbidraget
till Lunds ungdoms- och hemgård för 2022 mot avslag och finner att
nämnden beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: ja för avslag och
nej för bifall.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling
(S), Adrian Borin (M), Sofia Hallonqvist (KD), John Lager (C), Kerstin
Vikner (S) och Gabor Tilesch (S) röstar ja.
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar
nej.
Med åtta röster för ja och tre röster för nej så beslutar nämnden att
avslå Peter Bergwalls (MP) yrkande.
Ordföranden ställer avslutningsvis Peter Bergwalls (MP) yrkande om
att revidera indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål mot
avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

Underlag för beslut







Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Verksamhetsplan 2022
Barnchecklista Verksamhetsplan 2022
Mejeriet ansökan för 2022
Hemgårdens äskande för 2022
Antal elever Kulturcentrum Skåne

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 161 Verksamhetsbidrag för Kulturhistoriska
föreningen 2022
Dnr KU 2021/0357

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

för 2022 bevilja Kulturhistoriska föreningen i Södra Sverige 9
113 000 kronor i verksamhetsbidrag samt 8 664 000 kronor till
fastighetsunderhåll.

Jäv
Sebastian Jaktling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a.
jäv.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 2

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen ersättning till
verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige
(Kulturen).
I handläggning av ansökan så har kultur- och fritidsförvaltningen
utgått ifrån 2021 års verksamhetsbidrag och räknat upp detta med
pris- och lönekompensation i enligt med kommunens EVP 20222024.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att för 2022 bevilja
Kulturhistoriska föreningen i Södra Sverige 9 113 000 kronor i
verksamhetsbidrag samt 8 664 000 kronor till fastighetsunderhåll.
Victoria Tiblom (SD) yrkar:
Kulturens ansökan ska bifalls om sökt summa på 18 860 000, därför
att om summan minskas med cirka 1 miljon kronor kommer det
drabba förvaltning, drift och underhåll av fastigheter.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger dels ett yrkande från
Christian Gehrmann (FNL), dels ett yrkande från Victoria Tiblom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(SD). Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Christian Gehrmann (FNL).

Underlag för beslut



KU Tjänsteskrivelse 2021-12-06 Verksamhetsbidrag för
Kulturhistoriska föreningen 2022
Kulturhistoriska föreningens ansökan, daterad 1 november
2021.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Kulturhistoriska föreningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2021 samt fastställande av handlingsplan för 2022
Dnr KU 2021/0322

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2021 samt fastställa förslag till handlingsplan för det
systematiska arbetsmiljöarbetet år 2022

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Uppföljningen består av ett
antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1) och har i år besvarats av chef,
skyddsombud och en till två medarbetare inom varje enhet. Vilka
medarbetare som har deltagit har beslutats på respektive
arbetsplatsträff (APT). SAM-uppföljningen genomfördes under
perioden september–oktober 2021.
Resultatet för kultur- och fritidsnämnden visar på ett överlag väl
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet är en naturlig
del av verksamheten.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar, med instämmande av Sebastian
Jaktling (S):
Bifall till förvaltningens förslag, d.v.s. att godkänna uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 samt fastställa förslag till
handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet år 2022.

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.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 163 Delegering av tecknande av avtal mellan Lunds
kommun och Visit Lund AB 2022
Dnr KU 2021/0287

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningschef att färdigställa och underteckna
avtal om tjänster mellan Lunds kommun och Visit Lund AB för
2022 enligt de i ärendet angivna ekonomiska ramarna, samt
godkänna de i ärende beskrivna förutsättningarna för avtalet.

att

Jäv
Sebastian Jaktling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a.
jäv.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ger Visit Lund AB uppdraget att driva,
genomföra och utveckla arrangemangsplattformarna Litteralund,
Sommarlund, Kulturnatten och Vinterlund. Uppdraget ska ses som
långsiktigt, men avtal tecknas årligen och reglerar förutsättningarna
inför nästkommande år.
För 2022 ersätter kultur- och fritidsnämnden Visit Lund AB för köp
av tjänster med totalt 4 503 000 kr.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut, d.v.s. att uppdra åt
förvaltningschef att färdigställa och underteckna avtal om tjänster
mellan Lunds kommun och Visit Lund AB för 2022 enligt de i ärendet
angivna ekonomiska ramarna samt att godkänna de i ärende
beskrivna förutsättningarna för avtalet.

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

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Delegering av
tecknande av avtal med Visit Lund 2022

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

Justerare

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

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

godkänna föreliggande skrivelse som svar på
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag om förstudie angående
konserthus i Lund, samt
översända skrivelsen till kommunfullmäktige.

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
Christian Gehrmann (FNL)yrkar, med instämmande av Sebastian
Jaktling (S):
Bifall till förvaltningens förslag till beslut, d.v.s. att godkänna
föreliggande skrivelse som svar på kommunfullmäktiges särskilda
uppdrag om förstudie angående konserthus i Lund, samt att översända
skrivelsen till kommunfullmäktige.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut


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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Yttrande över Näringslivsprogram för Lunds
kommun
Dnr KU 2021/0283

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att istället för ” Arbeta aktivt med förtroende och tjänstemäns
attityder till och förståelse för företagens förutsättningar” I
stället, ” Arbeta aktivt med dialog mellan företagare
,tjänstemän och förtroendevalda för att stärka förståelsen för
varandras uppdrag och förutsättningar.”, samt
att i övrigt avlägga yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått ta del av förslag till
näringslivspolitiskt program för Lunds kommun, och ombetts att
inkomma med yttrande till kommunstyrelsen. Syftet med
programmet är att tydliggöra Lunds samlade arbete mot näringslivet
för att skapa goda förutsättningar att starta, driva och utveckla
företag i hela Lunds kommun.
Nämnden efterlyser i sitt yttrande skarpare formuleringar kring
vikten av satsningar inom området kulturella och kreativa näringar.
Detta särskilt eftersom just denna bransch hamnat utanför Skånes
regionala strategi för tillväxt, och därför riskerar att halka efter utan
särskilt uppmärksammande.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar, med instämmande av Sebastian
Jaktling (S):
Bifall till förvaltningens förslag till beslut, d.v.s. att avlägga yttrande
till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag.
Göran Fries (V), med instämmande av Christian Gehrmann (FNL),
Sebastian Jaktling (S):
att istället för ” Arbeta aktivt med förtroende och tjänstemäns
attityder till och förståelse för företagens förutsättningar” I stället, ”
Arbeta aktivt med dialog mellan företagare ,tjänstemän och
förtroendevalda för att stärka förståelsen för varandras uppdrag och
förutsättningar.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det dels föreligger ett yrkande från
Christian Gehrmann (FNL) med flera och dels från Göran Fries (V)
med flera.
Ordförande ställer först proposition på Christian Gehrmanns (FNL)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. Ordförande
ställer därefter proposition på Göran Fries (V) och finner att
nämnden beslutar enligt detta.

Underlag för beslut




Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-18
Yttrande över näringslivsprogram för Lunds kommun
KU Yttrande över näringslivsprogram för Lunds kommun
2021-11-29
Förslag näringslivsprogram 2021-2030 18 mars 2021

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 166 Yttrande över Detaljplan för Smörkärnan 1 och
2 m.fl
Dnr KU 2021/0298

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende detaljplan för
Smörkärnan 1 och 2 m.fl. i Lund, Lunds kommun samt
översända detsamma till byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat förslag till detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. I
planbeskrivningen framgår att syftet med detaljplanen är att
förverkliga Västerbroprogrammets intentioner genom att möjliggöra
nya kvarter med bland annat bostäder, centrumverksamhet,
förskola, mobilitetshus och nya rekreativa kopplingar.
Förslag till detaljplan bedöms inte påverka kultur- och
fritidsnämndens verksamheter och nämnden har inga synpunkter på
förslaget.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
Bifall till förvaltningens förslag, dvs att godkänna upprättat yttrande
avseende detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. i Lund, Lunds
kommun samt översända detsamma till byggnadsnämnden.

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 fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2021-11-26
Yttrande över detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 167 Yttrande över Detaljplan för del av Östra Torn
27:2 (Torgkvarteren) i Lund
Dnr KU 2021/0299

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende detaljplan för del av
Östra Torn 27:2 samt översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 50 000
m2 bostäder, hotell, boende med inslag av vård, mindre
gymnasieskola, kommersiella lokaler och servicelokaler samt
parkeringsgarage i källaren inom två kvarter intill Brunnshögstorget.
De högsta byggnaderna kommer att ha en för Lund avvikande skala,
36, 17 respektive 11 våningar höga. Uppemot 1 500 personer
förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.
De allmänna intressena att öka bostadsbyggandet och att möjliggöra
god service för besökare och boende i Lund kan uppnås med denna
detaljplan. Konsekvenserna för bland annat trafik, buller, vind,
skuggning, friytor, genomförandet på allmän plats samt sociala
konsekvenser har studerats. Justeringar av planförslaget har gjorts
för att hantera konsekvenserna på bästa sätt.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar, med instämmande av Sebastian
Jaktling (S):
Bifall till förvaltningens förslag, dvs att godkänna upprättat yttrande
avseende detaljplan för del av Östra Torn 27:2 samt översända
detsamma till byggnadsnämnden.

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

Underlag för beslut



Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-26
Byggnadsnämndens beslut 21-0-10-21, § 171

Utdragsbestyrkande

21 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-10-08
Planbeskrivning 2021-10-08

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 168 Tidsbegränsning gällande anställning av
kulturskolechef
Dnr KU 2021/0362

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

inte tidsbegränsa chefsförordnandet för kulturskolechef.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 3.

Sammanfattning
För närvarande pågår en process inom kultur- och
fritidsförvaltningen om att rekrytera en kulturskolechef. I enlighet
med delegationsordningen punkt 4.4.2 ska nämnden avgöra frågan
om tidsbegränsning av chefsförordnandet.

Yrkanden
Victoria Tiblom (SD) yrkar:
Att anställningen ska tidsbestämmas när det gäller chefsrollen.
Mötet ajourneras.
Sebastian Jaktling (S) yrkar, med instämmande av Gunnar Brådvik
(L):
Bifall till förvaltningens förslag till beslut, d.v.s. att inte tidsbegränsa
chefsförordnandet för kulturskolechef samt avslag på Victoria
Tibloms (SD) förslag.
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till Victoria Tibloms
(SD)förslag till beslut
Mötet ajourneras.
Christian Gehrmann (FNL) bifaller Sebastian Jaktlings (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger dels ett yrkande från
Sebastian Jaktling (S) med flera, dels ett yrkande från Victoria Tiblom
(SD). Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Sebastian Jaktling (S) med flera.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-12-10

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

För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 169 Rapporter 2021
Dnr KU 2021/0007

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
a) Idrotts- och fritidschef Jari Kajanne och teknisk förvaltare Marcus
Jönsson informerar om de investeringar som gjorts under året inom
idrottsområdet avseende eftersatt underhåll.
b) Ekonomichef Bo Svensson föredrar månadsrapport för november
2021.
c) Administrativ chef Michael Holmkvist rapporterar om den
riskanalys för intern kontroll 2022 som genomförts.
d) Kultur och fritidsnämndens ordförande Christian Gehrmann
(FNL) informerar om och sammanfattar verksamhetsåret 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 170 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
16 december 2021.
Följande meddelande har redovisats:
1. KU 2021/0321 Beslut i kommunfullmäktige 21-10-27—28, 33§,
Sammanträdestider 2022
2. KU 2021/0323 Beslut i servicenämnden 21-11-10, § 75 Utemiljö
vid skolor i Lunds kommun - råd och riktlinjer
3. KU 2021/0358 Brev angående kulturpris 2021

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-13

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-12-16

§ 171 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 16 december 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut oktober-december 2021, dnr 2021/0009
Delegat: Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut september-december 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
Sammanställning av beslut november 2021, dnr 2021/0009 Delegat:
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (27)

