Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-02-12

§ 58
Återremiss - Lundaförslag - Multiarena
Påskagänget -En plats att samlas kring
Dnr TN 2019/0611

Sammanfattning
Förslagsställaren ser ett behov av en multiarena i Påskagänget- dels
med hänvisning till att inflyttningen i Dalby varit extra stor vid
Påskagänget, samt dels för att det inte finns en naturlig mötesplats i
området. Förslagsställaren har ett socialt perspektiv och lyfter att
det kan innebära positiva effekter såsom: bidra till att barn/unga får
meningsfull fritidsaktivitet, bidra till bättre boendemiljö, bidra till
gemenskap som överbygger gränser, positiva hälsoeffekter, med
mera.
Lundaförslaget översändes först till kultur- och fritidsnämnden som
svarade att de är positiva men inte har rådighet över marken.
Därefter har förslagsställaren tillsammans med en arbetsgrupp
återkommit till Lunds kommun och i en bilaga beskrivit projektet
mer utförligt. Lundaförslaget översändes i september 2019 till
tekniska nämnden för besvarande. Tekniska förvaltningen hänvisade
till arbetet med en övergripande plan för lek- och aktivitetsytor men
fick i uppdrag av nämnden att i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen samt förslagsställaren/arbetsgruppen
återkomma med ett förslag för hur en aktivitetsyta på platsen skulle
kunna se ut och organiseras.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2020
Bilaga 1: Orienteringskarta Påskagänget.
Bilaga 2: Skiss Påskagänget, daterad 26 november 2019.
Tekniska nämndens beslut § 230, daterat 17 september 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38, daterat 14 mars 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över Lundaförslaget,
daterat 26 februari 2019.
Lundaförslaget ”Multiarena på Påskagänget i Dalby”, daterat 18
oktober 2018
komplettering: ”Multiarena Påskagänget – en plats att samlas kring”

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att bifalla lundaförslaget och uppdra åt tekniska förvaltningen att
återkomma med ett förslag på en spontanidrottsyta på den avsedda,
eller annan lämplig och motsvarande, platsen, samt
att investeringen finansieras genom avsatta medel för ”Offentliga
miljöer i östra kommundelarna” i investeringsbudgeten enligt
tidigare budgetbeslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande mot Lars Leonardsson (M) med
fleras yrkande och finner Lars Leonardssons (M) med fleras yrkande
vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
fem röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C) och Rolf Nilsson (FNL)) för bifall
till Lars Leonardssons (M) med fleras yrkande.
sex röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S) Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Steingrimur Jonsson (V)
och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till Lena Fällströms (S) med
fleras yrkande.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att bifalla lundaförslaget och uppdra åt tekniska förvaltningen att
återkomma med ett förslag på en spontanidrottsyta på den
avsedda, eller annan lämplig och motsvarande, platsen,
att investeringen finansieras genom avsatta medel för ”Offentliga
miljöer i östra kommundelarna” i investeringsbudgeten enligt
tidigare budgetbeslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget som
underlag till det kommande programmet för lek- och
aktivitetsytor
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-02-12
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-12

TN 2020/0151

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2020-02-12 klockan 17.30–
21.11

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), till och med kl 21:07 § 60
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Björn Arvidsson (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med kl 21:08 § 61

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Heléne Öhrström, administrativ chef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Pernilla von Strokirch, projektchef
Anita Wallin, exploateringschef

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)

Paragrafer

§ 40–62

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 24 februari 2020 kl 16:15

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-12

TN 2020/0151

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§ 40–62

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-03-18

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-28

§ 83

Utvärdering avseende motion från Gunnar
Brådvik (L) angående sportlovsverksamhet
Dnr KU 2018/0071

Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet ska
framta en plan för att barn och unga utan kostnad ska kunna prova
på olika idrottsgrenar under sportlovsveckan.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att genomföra prova-på-verksamhet under
lämpligt lov och utvärdera utfallet av försöket. I enlighet med
kommunfullmäktiges beslut redovisar kultur- och
fritidsförvaltningen det arbete, som har genomförts under sportsamt påsklov 2019.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden samarbetar
inom ramen för Lov i Lund, som erbjuder gratis lovverksamhet för
flickor och pojkar i åldersgruppen 6-15 år, utifrån de statliga medel,
som fördelas mellan kommunerna utifrån andelen barn och
ungdomar i hushåll med försörjningsstöd. Under 2018 avsattes dessa
medel till sommarverksamhet såväl som övriga lov. Under 2019
avser de statliga medlen enbart sommarlovet.
Förutom de kostnadsfria aktiviteter, som erbjuds barn och unga
inom ramen för Lov i Lund, finns även möjlighet för föreningar och
andra aktörer att söka lovbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
för att bedriva lovverksamhet för barn och unga i Lunds kommun.
Att i enlighet med motionens intentioner framöver fortsätta denna
satsning utan finansiering med statliga medel skulle innebära att
kultur- och fritidsförvaltningen behöver utökade resurser i form av
administrativ personal, som kan koordinera och marknadsföra
lovverksamheterna i Lunds kommun, motsvarande en årlig kostnad
om cirka 350 000 kronor. En möjlighet som till viss del har
finansierats av de statliga medlen under 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti
2019
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2019, § 104

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-08-28

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad rapport om genomförande av prova-påverksamhet under lämpligt lov med tillhörande utvärdering
samt översända densamma till kommunfullmäktige

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-28

KU 2019/0227

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Tågvirket,
2019-08-28, klockan 17.30–19.00

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)
Karl Melin (M), ersättare för Mattias Svensson (KD)

Ersättare

Peter Hedberg (L)
Maria Nermark (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Anna Hjerpe, projektledare, §§ 78-79, 86
Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, §§ 78-79, 86

Justerare

Sebastian Persson (S)

Paragrafer

§§ 78–88

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-09-03

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-08-28

KU 2019/0227

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Sebastian Persson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragrafer

§§ 78–88

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-09-27

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12

§ 149

Lundaförslag angående multisportplan,
skatepark samt utegym i Genarp
Dnr KU 2019/0333

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt ett lundaförslag från Petra
Kristoffersson angående en multisportplan, skatepark samt utegym i
Genarp till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt
besvarande. Förslagsställaren föreslår att det ska tillskapas en
alternativ mötesplats för ungdomar i Genarp, då det i nämnda ort
saknas en naturlig samlingspunkt för ungdomar. I förslaget framförs
vidare att det mellan högstadieskolan och idrottshallen ligger en så
gott som outnyttjad inhägnad fotbollsplan, som har ett perfekt läge.
Då skulle den föreslagna verksamheten finnas i direkt anslutning till
skola, idrottshall och fritidsgård.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås hänvisa till det utegym vid
Ekevallen, som förvaltningen redan har börjat bygga, samt hänvisa
till pågående ärende, där kultur- och fritidsförvaltningen utreder
möjligheten att bygga en skatepark på basketplanen och delar av
fotbollsplanen.
Privata initiativ med fondmedel för skateparken kommer att
minimera kostnaderna. Vad gäller utegymmet är detta redan inköpt
och arbetet med att bygga upp detsamma är i gång.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november
2019
Lundaförslag angående en multisportplan, skatepark samt utegym i
Genarp, inkommet den 21 oktober 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

anse lundaförslag angående multisportplan, skatepark och
utegym i Genarp vara besvarat med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse om
pågående utredning av skatepark på föreslagen plats samt
pågående byggnation av utegym vid Ekevallen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-12
Beslut expedieras till:
Petra Kristoffersson
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

KU 2019/0407

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-12-12, klockan 17.30–19.30

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande, §§ 132–140, 142–152
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S), §§ 132–143, 145–152
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maria Nermark (FNL), ersättare för Carl Gustaf Jönsson (FNL), § 141
Martin Pudaric (S), ersättare för Kerstin Vikner (S), § 144

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Linn Tufvesson (M)
Maria Nermark (FNL), §§ 132–140, 142–152
Martin Pudaric (S), §§ 132–143, 145–152
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare

Göran Fries (V)

Paragrafer

§§ 132–152

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-12-19

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-12-12

KU 2019/0407

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Göran Fries (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Paragrafer

§§ 132–152

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-01-13

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-11-26

1 (2)
Diarienummer

KU 2019/0333

Tor Ohlsson

Kultur- och fritidsnämnden

046-359 91 68
tor.ohlsson@lund.se

Lundaförslag angående multisportplan, skatepark
samt utegym i Genarp
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt ett lundaförslag från Petra
Kristoffersson angående en multisportplan, skatepark samt utegym i
Genarp till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt
besvarande.
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en alternativ mötesplats
för ungdomar i Genarp, då det i Genarp saknas en naturlig
samlingspunkt för ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås hänvisa till det utegym vid
Ekevallen, som förvaltningen redan har börjat bygga samt hänvisa
till pågående ärende, där kultur- och fritidsförvaltningen utreder
möjligheten att bygga en skatepark på basketplanen och delar av
fotbollsplanen i Genarp.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november
2019 (denna skrivelse)
Lundaförslag angående en multisportplan, skatepark samt utegym i
Genarp

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att förslaget leder till ökade
möjligheter för barn och unga att utöva sina intressen samt nå en
bättre fysisk hälsa.

Ärendet
Förslagsställaren menar att Genarp saknar en naturlig
samlingspunkt och alternativ sysselsättning för ungdomar i Genarp.
Förslagsställaren framför vidare att det mellan högstadieskolan och
idrottshallen ligger en så gott som outnyttjad inhägnad fotbollsplan,
som har ett perfekt läge. Då skulle den föreslagna verksamheten
finnas i direkt anslutning till skola, idrottshall och fritidsgård.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Fritid

2019-11-26
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Diarienummer

KU 2019/0333
Förslagsställaren pekar också på att invånarantalet i Genarp inom
snar framtid kommer att öka med många barn och ungdomar. Detta
skulle ge en naturlig plats att ”hänga på” för olika intressen.

Ekonomiska konsekvenser
Privata initiativ med fondmedel för skateparken kommer att
minimera kostnaderna. Vad det gäller utegymmet är det redan
inköpt och arbetet med att bygga upp detsamma är i gång.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

anse lundaförslaget angående multisportplan, skatepark och
utegym i Genarp vara besvarat med hänvisning till vad som
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse om
pågående utredning av skatepark på föreslagen plats samt
pågående byggnation av utegym vid Ekevallen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Förslagsställaren Petra Kristoffersson
Kommunstyrelsen
Akten

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-08-13
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Diarienummer

KU 2018/0071

Christian Håkansson

Kultur- och fritidsnämnden

046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Yttrande över motion från Gunnar Brådvik (L)
angående sportlovsverksamhet
Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet ska
framta en plan för att barn och unga utan kostnad ska kunna prova
på olika idrottsgrenar under sportlovsveckan.
Barn- och skolnämnden har en positiv inställning till gratis prova-påverksamhet under loven. Samarbetet mellan förvaltningar inom
ramen för Lov i Lund består bland annat i att skolans fritidshem kan
få ta del av aktiviteterna inom Lov i Lund.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till intentionerna i
motionen och hänvisar till redan pågående arbete med bland annat
Lov i Lund och föreningsbidrag till gratis prova-på-verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att genomföra prova-på-verksamhet under
lämpligt lov och utvärdera utfallet av försöket. I enlighet med
kommunfullmäktiges beslut kommer kultur- och fritidsförvaltningen
i denna tjänsteskrivelse att redovisa det arbete, som har genomförts
under sport- samt påsklov 2019.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti
2019 (denna skrivelse)
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2019, § 104

Barnets bästa
Lovverksamhet berör barn och unga, förslag och beslut syftar till att
stödja och förbättra redan pågående verksamhet.
Förvaltningens ambition är att ständigt bevaka barns och ungas
bästa genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter, som ger stimulans
och personlig utveckling under loven.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-08-13

2 (5)
Diarienummer

KU 2018/0071
Detta för att främja inkludering, motverka segregation och skapa nya
kontaktytor mellan barn och unga med olikartad social bakgrund.

Ärendet
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
samt kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet ska
framta en plan för att barn och unga utan kostnad ska kunna prova
på olika idrottsgrenar under sportlovsveckan.
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för såväl
folkhälsan som civilsamhällelig fostran. Liberalerna vill därför
utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och verka för att de
ska få bättre förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet
gentemot barn och unga i kommunen. Ett sätt att stimulera barn och
unga till mer idrottande vore att kommunen gav målgruppen
möjlighet att under en tidsperiod prova på olika idrottsgrenar.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden samarbetar
inom ramen för Lov i Lund, som erbjuder gratis lovverksamhet för
flickor och pojkar i åldersgruppen 6-15 år utifrån de statliga medel,
som fördelas mellan kommunerna utifrån andelen barn och
ungdomar i hushåll med försörjningsstöd. Under 2018 avsattes dessa
medel både till sommarverksamhet samt övriga lov. Under 2019
avser de statliga medlen enbart sommarlovet.
Förutom de kostnadsfria aktiviteter, som erbjuds barn och unga
inom ramen för Lov i Lund, finns även möjlighet för föreningar och
andra aktörer att söka lovbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen
för att bedriva lovverksamhet för barn och unga i Lunds kommun.
Att i enlighet med motionens intentioner framöver fortsätta denna
satsning utan finansiering med statliga medel skulle innebära att
kultur- och fritidsförvaltningen behöver utökade resurser i form av
administrativ personal, som kan koordinera och marknadsföra
lovverksamheterna i Lunds kommun, motsvarande en årlig kostnad
om cirka 350 000 kronor. En möjlighet som till viss del har
finansierats av de statliga medlen under 2018 och 2019.

Sportlovet 2019
Superdag på Bollhuset



600-700 besökande barn inkluderat medföljande vuxna
under fyra timmar
18 olika aktiviteter arrangerade av föreningsliv (elva
föreningar), bibliotek, kulturskola och fritidspersonal

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-08-13
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KU 2018/0071
Kulturdag på Stenkrossen





Cirka 250 barn inkluderat vuxna under fem timmar
Nycirkusföreställning
Workshops i manga, nycirkus och keramik i regi av
kulturskolan och föreningen Lunds öppna verkstad
Pysselrum

Norra Fäladens Vinterfest arrangerad av Tillsammans för Fäladen


150 barn testade ”Silent disco”.

Fritidsgårdarna



Närmare 600 besökare på 30 olika aktiviteter under fem
dagar
Majoriteten av dessa besökare var mellan 10 och 15 år.

Utöver ovanstående arrangerade 13 föreningar gratis prova-påverksamhet under sportlovet för barn och unga.
Utifrån inkomna redovisningar och uppskattat antal uppgår
deltagarantalet till cirka 2 000 barn och unga, som har deltagit vid
planerade aktiviteter under sportlovet 2019.

Påsklovet 2019
Superdag på Bollhuset



600-700 besökande barn inkluderat medföljande vuxna
under fyra timmar
Cirka 15 olika aktiviteter arrangerade av föreningsliv,
bibliotek och fritidspersonal

Fritidsgårdarna



Cirka 250 besökare på 25 olika aktiviteter under fyra dagar
Majoriteten av besökarna var mellan 10 och 15 år.

Utöver ovanstående arrangerade tio föreningar gratis prova-påverksamhet under påsklovet för barn och unga.
Utifrån inkomna redovisningar och uppskattat antal uppgår
deltagarantalet till cirka 1 200 barn och unga som har deltagit vid
planerade aktiviteter under påsklovet 2019.

Utvärdering och kommentarer
o Superdagarna har lockat lika många besökare under påsklov
som under sportlov, trots en preliminär bedömning om att
färre skulle komma på påsklovet.
o Fler killar än tjejer deltar vid idrottsaktiviteter i öppen hall.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-08-13
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KU 2018/0071
o Fler föreningar väljer att delta under de kortare loven än
tidigare år. Detta anser förvaltningen bero på att det nu
erbjuds en digital plattform (Lov i Lunds kalender) för att
synliggöra alla kostnadsfria aktiviteter.
o Kalendern har varit en nyckelfaktor – används flitigt av Lunds
kommuns invånare, av fritidshemspersonal och av föreningar.
Även media har använt sig av kalendern för att tipsa om
sådant som händer under skollov.
Vikten av samverkan – genom koordination och samverkan har
skapats förvaltningsövergripande samarbete:
o Socialförvaltningen har haft vägledare, som har arbetat
uppsökande mot unga och barnfamiljer som är nya i Sverige.
(Kommentar från höstlovet: ”Det var första gången alla i Barn
i Start-gruppen sade att de hade haft ett roligt lov.”).
o LSS-verksamheten har inkluderats i större utsträckning och
har bland annat blivit erbjuden möjlighet att komma tidigare
till superdagar, som ett sätt att inkluderas i ordinarie
verksamhet.
o Biblioteken har blivit en arena för aktiviteter, bland annat för
Kulturskolan och Lov i Lund-personal.
o Fritidsgårdarna har haft aktiviteter för dem från tio års ålder
under lov, i syfte att börja skapa relationer med blivande
gårdsbesökare.
o LKF har spridit information om gratis lovaktiviteter till sina
hyresgäster och Lov i Lund har deltagit vid deras
arrangemang.
o Förvaltningen ser att samverkan mellan det lokala
föreningslivet och lokala kommunala aktörer (som bibliotek
och fritidsgård) har ökat efter satsningar på lovverksamhet.
o Statsbidrag från Socialstyrelsen har möjliggjort en utökad
utveckling av lovaktiviteter och sedan har sport- och
påsklovsaktiviteter kunnat arrangeras inom ordinarie
verksamhet med en koordinator inom fritidsverksamheten
(dock en tillfällig lösning).
o Kostnadsfria lovaktiviteter nämns i
segregationskartläggningen som en viktig insats för att
minska segregationen och 2018 fick dåvarande Lov i Lundkoordinator pris från Lunds poliskårs skytte- och idrottsklubb
i och med att man hade upplevt att brottsligheten bland unga
var lägre under sommaren 2017.
o Lov i Lund har haft fokus på de områden, som anses vara
socioekonomiskt utsatta i Lund samt på de östra
kommundelarna, där unga upplever att det finns ett mindre
utbud av aktiviteter än i Lunds stad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Idrott

2019-08-13
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KU 2018/0071
o Under sommaren 2019 kommer Lov i Lund att göra
extrasatsningar mot Nöbbelöv – det fjärde området som lyfts i
segregationskartläggningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna upprättad rapport om genomförande av provapå-verksamhet under lämpligt lov med tillhörande utvärdering samt
översända densamma till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättad rapport om genomförande av prova-påverksamhet under lämpligt lov med tillhörande utvärdering
samt översända densamma till kommunfullmäktige

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef
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046-359 75 51

Se sändlista
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Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund, Lunds
kommun
Södra Råbylund etapp III, söder
PÄ 03/2016

Meddelande om laga kraft
Byggnadsnämnden i Lunds kommun beslutade den 18 juni 2019 § 119,
att anta detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund, Lunds kommun.
Länsstyrelsen Skåne har den 4 juli 2019 beslutat att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut enligt bestämmelserna om tillsyn över
kommunala beslut i 11 kap. 10 §plan-och bygglagen.
Byggnadsnämndens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt, som i dom den 3 december 2019 avvisade två kl agande och
avskrev målet efter att en tredje klagande hade återkallat.
Efter att domen överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt beslutades den 20 februari 2020 att inte ge prövningstillstånd.

Detaljplanen har därför fått laga kraft 2020-02-20.
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-03

KS 2020/0061

Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Plats och tid

Orangeriet, Bruksgatan 22, 2020-03-03 klockan 16.00-18.10

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), ordförande
Lars V Andersson (C), vice ordförande
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf
Mia Honeth (L)
Johan Nilsson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP)
Nita Lorimer (V)
Maja Grubelic (FI)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare

Rasmus Törnblom (M), ersätter Klas Svanberg (M)

Övriga

Ulrika Östhall
Jesper Jakobsson
Ulrika Dagård
Britt Steiner

Justerare

Lennart Prytz (S)

Paragrafer

§ 1–7

Plats och tid för justering

Rådhuset 2020-03-11, kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Ulrika Östhall

Ordförande

Mats Helmfrid (M)

Justerare

Lennart Prytz (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-03

KS 2020/0061

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Paragrafer

§ 1–7

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ulrika Östhall

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-02

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-03-03

KS 2020/0061
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§1
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att
att

Justerare

utse Lennart Prytz (S) till justerare,
justeringen äger rum i Lunds kommuns rådhus den 11 mars
2020 kl. 15:00.

Utdragsbestyrkande

4 (10)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§2

Utvärdering av Lundaförslaget

Sammanfattning
Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet, informerar i
ärendet.

Protokollsanteckningar
Hans-Olof Andersson (SD) önskar återinföra medborgarförslaget.
Nita Lorimer (V) instämmer och vill att tidsgränsen på 12 månader
för att återuppväcka ett redan behandlat förslag ska tas bort. Lennart
Prytz (S) instämmer i detta. För övrigt instämde ledamöterna i
förvaltningens förslag till förändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§3
Principer vid beredning och bestämmande
av sammanträdestider
Sammanfattning
Presidiet fick i uppdrag på demokratiberedningen att återkomma
med ett reviderat förslag till principer för bestämmande av
sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse daterad
2020-03-03

Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att

anta förslaget till principer för bestämmande av
sammanträdestider.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunkontoret, administrativa avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§4

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/0683

Sammanfattning
Jesper Jacobsson, administrativ chef, redovisar förändringar som
gjorts i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, senast antagen
2018-10-15
Beslut kommunstyrelsen 2020-02-04 § 50
Beslut demokratiberedningen 2019-12-17 § 22

Beslut
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutar
att
att

Justerare

ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändringar av
arbetsordningen för kommunfullmäktige,
överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§5
Fullmäktige, sammanträdesordning enligt
överenskommelse och praxis
Sammanfattning
Diskussion om utförandet av kommunfullmäktiges sammanträden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§6

Textning av webbsändningen

Sammanfattning
Information om att en ny lagstiftning kommer att innebära att
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden måste
textas om den ska finnas tillgänglig på hemsidan mer än två veckor.
En ny upphandling av tjänsten kommer att genomföras inom kort, då
finns möjlighet att ställa det som krav.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-03

§7

Övrigt

Sammanfattning
Inga övriga punkter togs upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Meddelande
2020-03-18

Byggnadsnämnden

LUNDS

KOMMUN

Ka ta rina Öbe rg Magnusson

046 -3 59 75 51

Se sändlista

kata rina.obe rgmagnusson@lund.se

Detaljplan för Tjugan 2 i Lund, Lunds kommun
Kolonivägen 8
PÄ 21/2018a

Meddelande om laga kraft
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har den 13 februari 2020 § 39,
beslutat att anta detaljplan för Tjugan 2 i Lund.
Länsstyrelsen Skåne har den 26 februari 2020 beslutat att inte överpröva
byggnadsnämndens beslut enligt bestämmelserna om tillsyn över kommunala
beslut i 11 kap. 10 §plan-och bygglagen.
Enligt byggnadsnämndens diarium har överklagande över byggnadsnämndens
beslut inte inkommit.

Detaljplanen har därför fått laga kraft 2020-03-16.
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SÄNDLISTA
Rasmusson Förvaltning AB, Folksångsgatan 31,215 79 MALMÖ
skane@lansstyrelsen.se
lantmateri@lund.se
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41

Broto rge t 1

046-359 50 00

www.lund.se

stads bygg nads ko ntore t@lund .se

221 00 Lund

