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

fastställa dagordning för kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 21 januari 2021 med tillägg av ärende om
biblioteksverksamhetens öppethållande med anledning av
Covid -19 och ärende om öppnande av idrottshallar med
anledning av Covid -19 ska läggas till dagordningen.

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

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar att ärende om
biblioteksverksamhetens öppethållande med anledning av Covid -19
och ärende om öppnande av idrottshallar med anledning av Covid 19 ska läggas till dagordningen.
Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till Christian Gehrmanns (FNL)
yrkande om att ärende om öppnande av idrottshallar med anledning
av Covid -19 ska läggas till dagordningen.

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

Underlag för beslut
Kallelse med förslag till dagordning, publicerad den 12 januari 2021

Justerare
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§ 2 Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Victoria Tiblom (SD) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 21
januari 2021.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Victoria Tiblom (SD) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 21 januari 2021.

Justerare
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§ 3 Verksamhetsplan med internbudget 2021
Dnr KU 2020/0283

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att

att

att

fastställa Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och
fritidsnämnden 2021
fastställa investeringsbudget för verksamhetsåret 2021
uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en
beskrivning av besparingarna, uppdelat per verksamhet, och en
fullödig konsekvensanalys likt det som gjordes för
verksamhetsplan med internbudget 2020 och skyndsamt
återrapportera detta till kultur- och fritidsnämnden.
tillskriva kommunfullmäktige om att tillföra kultur- och
fritidsnämnden en demografikompensation om totalt 3,2
miljoner kronor för att bland annat kunna bibehålla nivån på
föreningsbidragen samt inte minska omfattningen av
nämndens verksamheter och service.
lägga till "Jämn fördelning av tjejer och killar bland deltagare i
den öppna fritidsverksamheten" som en indikator
på utvecklingsmålet om att skapa platser och rum för
upplevelser och möten.

Reservationer
Sebastian Jaktling (S), Gunnar Brådvik (L), Peter Bergwall (MP),
Christian Gehrmann (FNL) Göran Fries (V), John Lager (C), Sofia
Hallonqvist (KD) och Adrian Borin (M) reserverar sig mot beslutet,
se bilaga 1-7.
Christian Gehrman (FNL) reserverar sig mot beslutet om att
återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med
uppdrag att genomföra en beskrivning av besparingarna, uppdelat
per verksamhet, och en fullödig konsekvensanalys likt det som
gjordes för verksamhetsplan med internbudget 2020.

Sammanfattning
Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 anger att
kultur- och fritidsnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, ska
besluta om en verksamhetsplan för nästkommande år. I ärendet
redovisas förslag till verksamhetsplan med internbudget 2021.

Justerare
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Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med
uppdrag att genomföra en beskrivning av besparingarna, uppdelat per
verksamhet, och en fullödig konsekvensanalys likt det som gjordes för
verksamhetsplan med internbudget 2020.
Peter Bergwall (MP), Victoria Tiblom (SD) och Göran Fries (V) yrkar
på bifall till Sebastian Jaktlings (S) yrkande.
Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Mötet ajourneras.
Sebastian Jaktling (S) återkallar sitt yrkande om att återremittera
ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen med uppdrag att
genomföra en beskrivning av besparingarna, uppdelat per verksamhet,
och en fullödig konsekvensanalys likt det som gjordes för
verksamhetsplan med internbudget 2020. Istället yrkar Sebastian
Jaktling:
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en
beskrivning av besparingarna, uppdelat per verksamhet, och en
fullödig konsekvensanalys likt det som gjordes för verksamhetsplan
med internbudget 2020 och skyndsamt återrapportera detta till
kultur- och fritidsnämnden.
att tillskriva kommunfullmäktige om att tillföra kultur- och
fritidsnämnden en demografikompensation om totalt 3,2 miljoner
kronor för att bland annat kunna bibehålla nivån på
föreningsbidragen samt inte minska omfattningen av nämndens
verksamheter och service.
Peter Bergwall (MP) yrkar på bifall till Sebastian Jaktlings (S)
yrkande och yrkar för egen del:
att lägga till "Jämn fördelning av tjejer och killar bland deltagare i den
öppna fritidsverksamheten" som en indikator på utvecklingsmålet om
att skapa platser och rum för upplevelser och möten.
Sebastian Jaktling (S)n och Cristian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall
till Peter Bergwalls (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att fyra förslag till beslut föreligger.
Yrkande från Gunnar Brådvik (L), yrkanden från Sebastian Jaktling
(S) med flera samt yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera.

Justerare
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Ordföranden inleder med att ställa proposition på yrkandet från
Gunnar Brådvik (L) om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet
från Gunnar Brådvik (L).
Ordföranden ställer sedan proposition på yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att uppdra till kultur- och
fritidsförvaltningen att genomföra en beskrivning av besparingarna,
uppdelat per verksamhet, och en fullödig konsekvensanalys likt det
som gjordes för verksamhetsplan med internbudget 2020 och
skyndsamt återrapportera detta till kultur- och
fritidsnämnden. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet
med yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera.
Ordföranden ställer nu proposition på yrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att tillskriva kommunfullmäktige om att
tillföra kultur- och fritidsnämnden en demografikompensation om
totalt 3,2 miljoner kronor för att bland annat kunna bibehålla nivån
på föreningsbidragen samt inte minska omfattningen av nämndens
verksamheter och service. Ordföranden finner att nämnden beslutar
avslå yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill avslå yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera
röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera
röstar nej.
Christian Gehrman (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (C) och Sofia Hallonqvist (KD) röstar ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 röster beslutar således nämnden i enlighet med
Sebastian Jaklting (S) med fleras yrkande.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på yrkande från Peter
Bergwall (MP) med flera om att lägga till "Jämn fördelning av tjejer
och killar bland deltagare i den öppna fritidsverksamheten" som en
indikator på utvecklingsmålet om att skapa platser och rum för
upplevelser och möten. Ordföranden finner att nämnden beslutar i
enlighet med yrkandet från Peter Bergwall (MP) med flera.

Underlag för beslut



Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08
Verksamhetsplan med internbudget 2021
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Barnchecklista Verksamhetsplan med internbudget 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 4 Verksamhetsbidrag till kulturhistoriska
föreningen i södra Sverige för 2021
Dnr KU 2020/0341

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

för 2021 bevilja 8 932 000 kronor i verksamhetsbidrag samt 8
492 000 kronor till fastighetsunderhåll till Kulturhistoriska
föreningen i södra Sverige.
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningens att i sitt förslag på
nämndens yttrande över EVP 2022-2024 anföra att nämnden
anser att stödet till Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige
framgent bör utökas med ytterligare 1 miljon kronor samt att
detta bör räknas upp enligt KPI.

Reservationer
Gummar Brådvik (L) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Sebastian Jaktling (S) får anteckna följande till protokollet:
Det är vår uppfattning att stödet borde vara högre även för 2021,
vilket föreslogs i kommunfullmäktige 2020-12-17.
Peter Bergwall (MP) och Victoria Tiblom (SD) instämmer i
protokollsanteckningen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till ersättningsnivå
för år 2021 till Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningens att i sitt förslag på
nämndens yttrande över EVP 2022-2024 anföra att nämnden anser att
stödet till Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige framgent bör
utökas med ytterligare 1 miljon kronor samt att detta bör räknas upp
enligt KPI.

Justerare
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Victoria Tiblom (SD), Peter Bergwall (MP), Gunnar Brådvik (L) och
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Victoria Tiblom (SD) och Peter Bergwall (MP) yrkar på bifall till
Sebastian Jaktlings (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkande dels ett
yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera om att bifalla
förvaltningens förslag till beslut. Dels tilläggsyrkande från Sebastian
Jaktling (S) med flera om att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningens att i sitt förslag på nämndens yttrande över EVP
2022-2024 anföra att nämnden anser att stödet till Kulturhistoriska
föreningen i södra Sverige framgent bör utökas med ytterligare 1
miljon kronor samt att detta bör räknas upp enligt KPI.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att bifalla
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på tilläggsyrkandet och
finner att nämnden nämnden beslutar i enlighet med detta. Votering
begärs. Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera
röstar ja.
Den som vill avslå yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera
röstar nej.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
John Lager (M) och Sofia Hallonqvist röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar således kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med yrkande från Sebastian Jaktling (S) med flera.

Underlag för beslut




Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5
januari 2021
Ansökan från föreningen Kulturhistoriska föreningen (nr
1641)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 februari 2020 KS
2020/0128
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Protokollsutdrag KF 2020-03-26 § 115 Utredning av Lunds
kommuns bidrag till Kulturen

Beslutet skickas till
Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Uppföljning av intern kontroll 2020
Dnr KU 2020/0335

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad granskningsrapport avseende
intern kontroll för år 2020 samt översända rapporten
till kommunstyrelsen .

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar arbetet med intern
kontroll för 2020. 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:





kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR
utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
leverantörstrohet
hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 januari 2020, § 3
om granskning inom följande områden:



nyttjande av lokaler
riktlinjer avseende arbetsmiljö

Avvikelser har hittats i två av sex kontrollaktiviteter. Avvikelserna
bedöms vara av mindre allvarlig art men ska ändock åtgärdas då de
kan innebära kvalitets- och effektivitetsbrister.

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.

Justerare
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Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12
januari 2021
Granskningsrapport intern kontroll 2020, upprättad den 12
januari 2021

Beslutet skickas till
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (30)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

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

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att titta på
ursprungsförslaget en gång till och ge förvaltningen i uppdrag
att undersöka alternativa lösningar för kvittning.

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.
Underlaget bygger på en kvittning av de kommunala taxorna för
bland annat idrottsanläggningar och fotbollsplaner mot det
kommunala aktivitetsstödet.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att titta på
ursprungsförslaget en gång till och ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka alternativa lösningar för kvittning.
Sebastian Jaktling (S) och Victoria Tiblom (SD) yrkar på bifall till
Gunnar Brådviks (L) yrkande.

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.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-0121
Kultur- och fritidsfritidsnämndens beslut den 11 juni 2020

Beslutet skickas till
Akten

Justerare
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§ 7 Ändring av sammanträdestider för Maj 2021
Dnr KU 2020/0223

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ändra datum för nämndssammanträde från den 27 maj 2021
till den 20 maj 2021 .
ändra datum för beredningsmöte från den 11 maj 2021 till den
4 maj 2021.

att

Sammanfattning
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden har på grund av sen justering planerats till samma
dag i maj 2021, den 27 maj. Med anledning av detta flyttas kulturoch fritidsnämndens sammanträde den 27 maj 2021 till den 20 maj
2021. Även beredningsmöte den 11 maj 2021 flyttas, då till 4 maj
2021.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 11 januari
2021, denna skrivelse.

Beslutet skickas till
Akten

Justerare
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§ 8 Parkeringsplatser på Ekevallen i Genarp
Dnr KU 2020/0344

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för utökning av parkeringsplatser på
Ekevallen i Genarp.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 9 december 2020 fått en
skrivelse från Gunnar Jönsson och Per Sköld avseende
parkeringsplatserna vid Ekevallen i Genarp.
I skrivelsen förslås ”att Lunds kommun snarast möjligt utvidgar Pplatsen på Ekevallen så att ytterligare bilar har möjlighet att parkera
där, samt att förutsättningar för bussar att vända där finns kvar.”
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
utökning av parkeringsplatser på Ekevallen i Genarp.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling (S) och Adrian Borin (M)
yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21
Skrivelse från Gunnar Jönsson och Per Sköld, "det finns behov
av att utvidga P-platsen på Ekevallen i Genarp", daterad den 9
december 2020

Beslutet skickas till
Förslagsställare Gunnar Jönsson och Per Sköld
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 9 Yttrande över parkeringsstrategi för Lunds
kommun
Dnr KU 2020/0288

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över parkeringsstrategi för Lunds
kommun samt översända detsamma till byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Parkeringsstrategins syfte är att skapa en inriktning för kommunens
parkeringsplanering för både bil och cykel. Förslag till
parkeringsstrategi innehåller fyra områden med 13
ställningstaganden. De fyra områdena är: parkering i stadskärnan,
parkering vid stadsutveckling, parkeringsanläggningar och
cykelparkering. I förslag till yttrande lyfts särskilt behovet av ett ökat
fokus på besöksparkering för cykel då goda förutsättningar för
cyklister särskilt gynnar barn och ungas möjligheter till självständig
mobilitet. Vidare lyfts i yttrandet vikten av att planering av parkering
sker så att alla, oavsett funktionsvariation, kan vara en del av Lunds
kultur- och fritidsliv

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Göran Fries (V) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkanden dels från
Christian Gehrmann (FNL) och dels från Göran Fries (V).
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Christian Gehrmanns (FNL)
yrkande.

Underlag för beslut




Justerare

KU Tjänsteskrivelse 2020-12-15 Yttrande över
parkeringsstrategi för Lunds kommun
BN Parkeringsstrategi för Lunds kommun – remisshandling
2020-11-02
BN Följebrev 2020-11-02 Parkeringsstrategi för Lunds
kommun - nämnder

Utdragsbestyrkande

18 (30)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 10 Yttrande över "Utredning om förslag till
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds
kommun"
Dnr KU 2020/0311

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över ”Utredning
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun”
samt översända detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunkontoret, i samverkan
med berörda förvaltningar, genomfört en fördjupad utredning av
kommunens måltidsorganisation. Utredningen har resulterat i tre
förslag på hur huvudmannaskapet skulle kunna organiseras samt
förslag på utvecklingsåtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade i november 2020 att skicka utredning om förslag till
huvudmannaskap för måltidsorganisation i Lunds kommun på
remiss.
I förslag till yttrande framförs att kultur- och fritidsnämnden delar
utredningens bedömning att nämndens verksamheter inte berörs av
hur kommunens måltidsverksamhet är organiserad och därför
lämnas inga synpunkter på utredningens olika förslag. Vidare
framförs att kultur- och fritidsnämnden är positiv till de av
utredningen föreslagna utvecklingsåtgärderna där kultur- och
fritidsnämnden föreslås få ett ansvar: uppdatering av kommunens
kostpolicy samt kommungemensamt stöd.

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

Underlag för beslut








KU Tjänsteskrivelse 2020-12-16 Yttrande över "Utredning
avseende samlad måltidsorganisation"
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 417
Måltidsutredning delrapport - Omvärldsanalys
Måltidsutredning delrapport - Nuläget i Lund
Måltidsutredning delrapport - Slutrapport
Protokollsutdrag servicenämnden 2019-09-18 § 69
Servicenämndens utredning avseende samlad
måltidsorganisation

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (30)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 11 Digital undervisning inom ramen för
Musikchecken med anledning av Covid -19
Dnr KU 2021/0006

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

från den 25 januari 2021 och tillsvidare tillåta digital
undervisning inom ramen för musikchecken.

Sammanfattning
På grund av den fortsatta smittspridningen av Covid-19 har
regeringen presenterat ett antal åtgärder för att minska
smittspridningen. Det åligger oss alla att göra vad vi kan för att
minska smittspridningen. Det är upp till den enskilde utföraren av
musikchecksundervisning att säkerställa att undervisningen sker på
ett säkert sätt som inte bidrar till ytterligare spridning av Covid -19.
Ett verktyg för att kunna bedriva undervisningen säkert är att
undervisningen kan genomföras digitalt. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås därför besluta att tillsvidare tillåta digital undervisning inom
ramen för Musikchecken med anledning av Covid -19.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) och Victoria Tiblom (SD) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 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 tjänsteskrivelser 21-01-12

Beslutet skickas till
Ackrediterade för Musikchecken
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 12 Beslut avseende bibliotek med anledning av
covid -19
Dnr KU 2021/0024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

från och med den 25 januari 2021 till och med den 25 februari
2021 hålla folkbiblioteken i Lunds kommun
stängda förutom nödvändiga besök till stadsbiblioteket,
meröppna bibliotek och digitala tjänster samt att öppna upp
biblioteket i Södra Sandby en eftermiddag i veckan för
avhämtning av medier.

Sammanfattning
På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 presenterade
regeringen den 18 december 2020 ytterligare nationella
restriktioner. Dessa restriktioner innebar bland annat att man
uppmanade till att all inte nödvändig kommunal verksamhet skulle
hållas stängd. Regering kom senar ut med förtydliganden kring
biblioteksverksamheten som innebär att Stadsbiblioteket kunde
öppnas för nödvändiga besök. Den 21 januari 2021 meddelade
regeringen om fortsatta restriktioner bland annat för
biblioteksverksamheten. Med anledning av detta beslutar kultur- och
fritidsnämnden att från och med den 25 januari 2021 till och med
den 7 februari 2021 hålla folkbiblioteken i Lunds kommun stängda
förutom nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna bibliotek
och digitala tjänster samt att öppna upp biblioteket i Södra Sandby
en eftermiddag i veckan för avhämtning av medier.

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). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut


Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21,
denna skrivelse.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21


Regeringens nationella riktlinjer 2021-01-21,
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningarav-nationella-restriktioner/

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 13 Beslut avseende idrottsanläggningar med
anledning av covid -19
Dnr KU 2021/0024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

att

från och med den 25 januari 2021 hålla Högevallsbadet öppet
för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och
senare samt för elitidrott och fortsatt hålla stängt för
allmänheten.
från och med den 25 januari 2021 hålla anläggningar för
inomhusidrott öppet för föreningsverksamhet, och liknande,
med barn och unga födda 2005 och senare samt för elitidrott
och fortsatt hålla stängt för allmänheten.

Sammanfattning
På grund av smittspridningen av Covid -19 meddelade regeringen
den 18 januari 2021 nationella rekommendationer i syfte att
begränsa smittspridningen i Sverige. Den 21 januari 2021
konstateras av regeringen att fritidsaktiviteter är viktigt för barn och
unga och att nyttan av att hålla lokaler och anläggningar öppna
uppväger fördelarna med att ha stängt. Med anledning av detta anser
regeringen att offentliga aktörer därför bör återuppta sådana
verksamheter för barn och unga. Bland det aktiviteter som nämns
finns fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet.
Regeringen är tydlig med att verksamheterna ska genomföras på ett
sätt som inte innebär ökad risk för smittspridning.
Med anledning av regeringens rekommendationer den 21 januari
2021 öppnas kommunala idrottshallar och bad för
föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare från
och med den 25 januari 2021.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) och Sebastian Jaktling (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera om att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21,
denna skrivelse
Regeringens nationella riktlinjer 2021-01-21,
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningarav-nationella-restriktioner/

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (30)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 14 Rapporter 2021
Dnr KU 2021/0007

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Tf. Kultur- och fritidsdirektör Michael Holmkvist redogör för
förvaltningens arbete med anledning av Covid -19

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 15 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
21 januari 2021.
Följande meddelanden har redovisats:
1. KU 2021/0003 Beslut i kommunfullmäktige 20-12-17, § 306,
Lokala åtgärder med anledning av coronapandemin.
2. KU 2021/0017 Beslut i kommunfullmäktige 2020-12-17, §
314, Internhyresmodell.
3. KU 2021/0019 Beslut i kommunfullmäktige 2020-12-17, §§
308-309 och 313, Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.
4. KU 2021/0020 Beslut i kommunfullmäktige 2020-12-17, §
310, Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor.

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18,
denna skrivelse

Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21

§ 16 Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Dnr KU 2021/0009

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 §
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 21 januari 2021.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2020/§33
1. Övergripande
1.1 Ärenden som är så brådskande att kultur- och
fritidsnämndens avgörande inte kan avvaktas
1. Beslut om stängning av Högevallsbadet
Datum för beslut: 2020-10-27
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
2. Beslut om stängning av icke-nödvändig verksamhet för att minska
smittspridning, bibliotek
Datum för beslut: 2020-12-19
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
3. Beslut om stängning av icke-nödvändig verksamhet för att minska
smittspridning, idrott och fritid
Datum för beslut: 2020-12-20
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
4. Beslut att tillåta digital undervisning inom ramen för
Musikchecken
Datum för beslut: 2021-01-07
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
5. Beslut om att öppna stadsbiblioteket för nödvändiga besök
Datum för beslutet: 2021-01-08

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-21
Delegat: Christian Gehrmann, kultur- och fritidsnämndens
ordförande
6. Personuppgiftsärenden
6.6 Beslut i fråga om registrerads rätt till radering (”rätt att bli
bortglömd”) (art. 17 GDPR)
Beslut om att radera uppgifter
Datum för beslutet: 2020-12-21
Delegat: Michael Holmkvist, tf. kultur- och fritidsdirektör

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (30)

