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

utse Sofia Hallonqvist (KD) att jämte ordföranden justera
kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den
24 mars 2022.

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Sofia Hallonqvist (KD) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 24 mars 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

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

ärendet Stöd till civilsamhället med anledning av kriget i
Ukraina läggs till dagordningen som ärende fyra, samt
i övrigt godkänna föreslagen dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag på dagordning för sammanträde den 24 mars
2022 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:
att ärendet Stöd till civilsamhället med anledning av kriget i
Ukraina läggs till dagordningen som ärende fyra, 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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§ 26 Rapporter 2022
Dnr KU 2022/0023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
a) Emilia Andersson, lovkoordinator, rapporterar om Lov i Lund
2021 samt för planer 2022.
b) Michael Holmkvist, administrativ chef, föredrar månadsrapport
för februari 2022.

Justerare
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§ 27 Stöd till civilsamhället med anledning av kriget i
Ukraina
Dnr KU 2022/0087

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att

avsätta 100 000 kr för en tillfällig bidragsform med anledning
av kriget i Ukraina,
godkänna kriterierna för den tillfälliga bidragsformen i enlighet
med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse,
till kultur- och fritidsdirektören delegera rätten att besluta om
tilldelning av det tillfälliga bidraget utifrån beslutade kriterier,
med rätt till vidaredelegation, samt
finansieringen ska ske genom omfördelning av medel från unga
leder unga bidrag.

Protokollsanteckningar
Sebastian Jaktling (S) får föra följande anteckning till protokollet:
Kommunstyrelsen behöver sätta en kommunövergripande ekonomisk
hantering beträffande åtgärder relaterat till flyktingsituationen.
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i förvaltningens skrivelse. Civilsamhället behöver dock
större resurser för återbyggnad och utveckling efter pandemin. Det är
viktigt att nya behov i kommunen inte belastar ordinarie
verksamheten.

Sammanfattning
På väldigt kort tid har Rysslands invasion av Ukraina påverkat även
Lunds kommun. I dagsläget uppges en fjärdedel av den ukrainska
befolkningen vara på flykt, varav 3 miljoner lämnat landet.
Migrationsverket har kommit med scenarios av det svenska
mottagande där de just nu uppskattar att över 70 000 människor
kommer komma till Sverige innan juli 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser idag ett behov från civilsamhället
att snabbt kunna söka medel för att i ett första läge kunna tillgodose
barns rätt till en meningsfull fritid genom enkla kostnadsfria
fritidsaktiviteter, likt grundtanken i Lov i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att följande läggs till tredje att-satsen:
med rätt till vidaredelegation
samt yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Christian Gehrmann (FNL), Sebastian Jaktling (S) och Göran Fries (V)
instämmer i Gunnar Brådviks (L) yrkanden.

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 2022-03-23

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28 Avtal med ny leverantör av lokalvård på
stadsbiblioteket
Dnr KU 2022/0078

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

uppdra åt förvaltningsdirektören att teckna ett nytt treårigt
avtal med ny leverantör av lokalvård till en årlig kostnad av
858 tkr.

Sammanfattning
Stadsbiblioteket har i nuläget avtal med extern leverantör av
lokalvård. Avtalet löper ut 2022-04-30. Årlig kostnad för lokalvård
på stadsbiblioteket har med befintligt avtal inneburit en årlig
kostnad på knappt 1 100 tkr.
Av kvalitets- och kostnadsskäl finns behov av att inför utgången av
befintligt avtal se över andra lösningar för lokalvård på
stadsbiblioteket. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför fört
dialog med serviceförvaltningen kring möjligheten för
serviceförvaltningen att ta över lokalvården på stadsbiblioteket.
Offerten från serviceförvaltningen innebär en årlig kostnad på 858
tkr, vilket innebär en lägre totalkostnad trots att
förbrukningsmaterial inte ingår i det nya avtalet.
Det nya avtalet löper på 36 månader och innebär en kostnad på över
fyrtio prisbasbelopp. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra
åt förvaltningsdirektören att ingå nytt avtal med
serviceförvaltningen av lokalvård på stadsbiblioteket.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL), 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.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29 Överföring av ansvar för skolbibliotekscentralen
Dnr KU 2021/0355

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

att

ställa sig bakom tjänsteskrivelsens förslag om att överföra
ansvar för skolbibliotekscentralen från kultur- och
fritidsnämnden till barn- och skolnämnden,
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
revidera kultur- och fritidsnämndens reglemente och stryka de
delar som beskriver ansvar för skolbibliotekscentralen och att
revidera barn- och skolnämndens reglemente utifrån
tillkommande ansvar samt
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
överföra 573 tkr från kultur- och fritidsnämndens budget till
barn- och skolnämndens budget, utifrån föreslagen förändring.

Sammanfattning
Skolbibliotekcentralen (SBC) är en central resurs för skolbiblioteken
inom grundskolorna i Lund. SBC ger bland annat konsultativt stöd
och driver nätverk kring skolbiblioteksfrågor. Kultur och
fritidsnämnden ansvarar för Skolbibliotekcentralen, som därmed är
den enda av kommunens skolbiblioteksverksamheter, som inte
organiseras under någon av skolförvaltningarna.
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen har
under en tid arbetat för att möjliggöra en bättre integrering av
skolbiblioteksverksamheten i skolans övriga pedagogiska
verksamhet. Barn- och skolförvaltningen har under 2021 också ägnat
särskild uppmärksamhet åt skolbiblioteksfrågor inom ramen för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Under hösten 2021 har företrädare för förvaltningsledningarna vid
kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen i
dialog gjort en översyn av skolbibliotekens nuläge och utveckling.
Arbetet har resulterat i en samsyn kring att
skolbiblioteksverksamheten i kommunen skulle gynnas av att
ansvaret för skolbibliotekcentralens verksamhet flyttas från kulturoch fritidsnämnden till barn- och skolnämnden. En förflyttning av
ansvaret är ett viktigt steg för att stärka skolans ansvar för
skolbiblioteksverksamheten.

Justerare

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

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

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Uppföljning ordets stad
Dnr KU 2022/0002

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

från bibliotekens budgetram avsätta 150 000 kronor för att i
december 2022, tillsammans med relevanta lokala aktörer,
genomföra en större litteraturfest/bokmässa inom ramen för
Vinterlund,
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna de
kompletterande avtal som krävs med Visit Lund AB för
genomförandet av litteraturfesten/bokmässan, samt
i övrigt godkänna föreliggande rapport.

att
att

Jäv
Sebastian Jaktling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 om mål för
mandatperioden. Bland dessa fanns ett särskilt uppdrag till kulturoch fritidsnämnden om att uppmärksamma Lund som Ordets stad i
Sverige. Till kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21 lade
förvaltningen fram en rapport om de olika satsningar som görs inom
det litterära området, och förslag på hur arbetet med de litterära
satsningarna skall utvecklas vidare. Nämnden beslutade då (§124)
om ytterligare uppdrag till förvaltningen att ta fram en strategi inom
det litterära området, samt att undersöka förutsättningarna för en
bokmässa i Lund.
I föreliggande rapport beskrivs arbetet med de respektive beslutade
uppdragen.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar:




Justerare

att från bibliotekens budgetram avsätta 150 000 kronor för att
i december 2022, tillsammans med relevanta lokala aktörer,
genomföra en större litteraturfest/bokmässa inom ramen för
Vinterlund,
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna de
kompletterande avtal som krävs med Visit Lund AB för
genomförandet av litteraturfesten/bokmässan, samt
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att i övrigt godkänna föreliggande rapport.

Gunnar Brådvik (L), Kerstin Vikner (S) och Göran Fries (V)
instämmer i Christian Gerhmanns (FNL) yrkanden.

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

Underlag för beslut





KU Tjänsteskrivelse 2022-03-04 Återrapportering avseende
Ordets stad
Rapport Ordets stad 24 mars 2022
Samverkansavtal Region Skåne och Lundskommun avseende
litteraturområdet 2022
Beslut i kultur och fritidsnämnden 2021-10-21, §124

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kulturchef
Litteraturkoordinator

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Utredning avseende musikcheck och kulturskola
Dnr KU 2022/0067

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med
förslag på hur förändrade auktorisationsvillkor med fokus på
större flexibilitet kan utformas,
uppdra åt förvaltningen att i samband med förslag på
förändrade auktorisationsvillkor även lämna förslag på upplägg
där nuvarande ersättningar kompletteras med ett system för
ersättning för grupp- och ensemblespel, samt
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utifrån den
genomförda utredningen återkomma med förslag på hur de
negativa socioekonomiska konsekvenserna av det nuvarande
systemet kan motverkas.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i förvaltningens förslag till beslut samt
socialdemokraternas yrkande gällande negativa socioekonomiska
konsekvenser.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 juni 2021 (§102) att
uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att ersätta
suzukilinjen på Kulturskolan och inkludera suzukiundervisning i
musikchecken. Förvaltningens bedömning var att frågan hänger ihop
med en rad större frågor kring musikchecken och dess relation till
och konsekvenser för den kommunala Kulturskolan. Därför
anlitades under hösten 2021 en extern konsult, Christer Falk, för att i
en utredning ge ett djupare underlag för att börja närma sig dessa
frågor som förvaltningen anser är avgörande för att även framöver
ha en kulturskoleverksamhet av hög kvalitet.
I utredningen, och förvaltningens analys av denna, framgår ett antal
områden som behöver arbetas vidare med. Till stor del av det
handlar det om internt utvecklingsarbete i den kommunala

Justerare

Utdragsbestyrkande
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verksamheten, som beskrivs i ärendet. Det föreslås att förvaltningen
ska utreda vidare en förändring av auktorisationsvillkoren i
musikchecken med fokus på större flexibilitet, och att detta även ska
inkludera möjligheten att komplettera dagens system med ett system
för ersättning för grupp- och ensemblespel.
Förvaltningen förespråkar också att respektive auktoriserad
musikskola får välja hur de ska benämna de kurser som erbjuds samt
för vilka åldrar de ska vara valbara, under förutsättning att kursen
följer de i auktorisationsvillkoren angivna villkoren. Detta innebär
bland annat möjlighet för den musikskola som så önskar att erbjuda
kurser i bland annat suzuki inom ramen för musikcheck.

Yrkanden
Christian Gehrmann (FNL) yrkar på bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
beslut och yrkar för egen del:
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utifrån den
genomförda utredningen återkomma med förslag på hur de negativa
socioekonomiska konsekvenserna av det nuvarande systemet kan
motverkas.
Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till Christian Gerhmanns (FNL)
yrkande och yrkar avslag till Sebastian Jaktlings (S) tilläggsyrkande.
Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) bifaller Christian
Gerhmanns (FNL) och Sebastian Jaktlings (S) respektive yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkanden dels från
Christian Gehrmann (FNL) med flera, dels från Sebastian Jaktling (S)
med flera.
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet från Christian
Gehrmann (FNL) med flera och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på tilläggsyrkandet från
Sebastian Jaktling (S) med flera och finner att nämnden avslår detta.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning, ja för avslag och
nej för bifall.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Karl Melin (M), Sofia
Hallonqvist (KD) och John Lager (C) röstar ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (22)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Jonas Johansson (SD) röstar nej.
Med sex röster för nej och fem röster för ja så beslutar nämnden att
bifalla Sebastian Jaktlings (S) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




KU tjänsteskrivelse 2022-02-28 Utredning avseende
musikcheck och kulturskola
Analys av dagens musikchecksystem i Lund och dess
konsekvenser
Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2021-06-17 §102

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kulturchef
Kulturskolechef
För kännedom:
Folkuniversitetet, Kulturskolan, LIMUS Musikskola AB, Lunds
Musikskola, Medborgaskolan Syd, Mejeriets Musikskola, Musik i
Torn, Stångby Musikskola

Justerare
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§ 32 Yttrande över detaljplan för Värmeväxlaren 3
m.fl. i Lund
Dnr KU 2022/0014

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

godkänna upprättat yttrande avseende detaljplan för
Värmeväxlaren 3 mfl. i Lund samt översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Västerbro är ett prioriterat utbyggnadsområde enligt Lunds
kommuns utbyggnads- och boendestrategi 2025 och för närvarande
pågår arbetet med fem nya detaljplaner. Den aktuella detaljplanen
för värmeväxlaren 3 med flera har som syfte att möjliggöra för nya
bostäder, centrum- och kontorsverksamhet samt mobilitetshus med
mera.
I planbeskrivningen föreslås att kvarteret utgörs av flerbostadshus
med inslag av verksamheter i bottenvåningen som främst är
utåtriktat och publikt. Föreslagen användning är bland annat
centrumverksamhet på ca 2080kvm och kulturverksamhet på ca
1380 kvm.
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget och ser att
kulturverksamheten kan fungera både som mötesplats för boende i
området och för att attrahera besökare från andra delar av Lund med
omnejd. En kulturverksamhet kan även bidra till att vitalisera och
skapa rörelse i området.
Eftersom olika kulturverksamheters rumsliga behov skiljer sig åt är
det effektivt att involvera kultur- och fritidsförvaltningen tidigt i
planeringsprocessen. Dels för att matcha planerna mot befintliga och
dels för att skapa bästa möjliga lokalmässiga förutsättningar för en
etablering i området.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

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 2022-03-04
BN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 201 Detaljplan för
värmeväxlaren 3 m.fl.
BN Planbeskrivning 2021-11-26 Detaljplan för värmeväxlaren
3 m.fl.
BN Detaljplanekarta med illustration 2021-11-26 Detaljplan
för värmeväxlaren 3 m.fl.
BN Tjänsteskrivelse 2021-11-26 Detaljplan för
värmeväxlaren 3 m.fl.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

§ 33 Yttrande över skrivelse från Karin Svensson
Smith (MP), Fanny Johansson (S) och Helena Falk (V)
Väktare som slår vakt om ge...
Dnr KU 2022/0030

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avlägga yttrande i enlighet med föreläggande skrivelse som
svar på skrivelse ”Väktare som slår vakt om gemenskap” med
förändringen att kultur- och fritidsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen besvarar skrivelsen.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i socialdemokraternas yrkande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över skrivelse från
Cherry Batrapo (Fi), Karin Svensson Smith (MP), Fanny Johansson
(S) och Helena Falk (V) angående nattväktarrop. Skrivelsen föreslår
att traditionen med nattväktarrop som pågick fram till 2014 ska
återupptas, delvis som en åtgärd kopplad till coronapandemin.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar:
att avlägga yttrande i enlighet med föreläggande skrivelse som svar på
skrivelse ”Väktare som slår vakt om gemenskap” med förändringen att
kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen besvarar
skrivelsen.
Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V), Gunnar Bårdvik (L) och
Christian Gehrmann (FNL) instämmer i Sebastian Jaktlings yrkande.

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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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22
Nattväktare
Skrivelse – Väktare som slår vakt om gemenskap

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Visit Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

§ 34 Redovisning av meddelanden 2022
Dnr KU 2022/0024

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
24 mars 2022.
Följande meddelande har redovisats:
1. KU 2022/0073, Beslut i kommunfullmäktige 2022-02-17 § 50
Förändrade sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
med anledning av planeringsdirekt.
2. KU 2022/0074, Beslut i kommunfullmäktige 2022-02-17 § 51
Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin
under 2022.
3. KU 2022/0076, Brev från LUGI gymnastik angående
Hjördishallen
4. KU 2022/0080, Beslut från kommunstyrelsen: Utredning
avseende samlat huvudmannaskap för måltidsorganisationen.
5. KU 2022/0081, Beslut från kommunstyrelsen: Revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning.
6. KU 2022/0086, Brev från Lundabygdens Suzukiförening
7. KU 2022/0088, Brev angående entréband på Högevall

Underlag för beslut


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-24

§ 35 Delegationsbeslut 2022
Dnr KU 2022/0025

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under punkten delegationsbeslut finns inget att redovisa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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