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Kulturpolitiskt program för Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna upprättat
förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå programmet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Kultur och fritidsnämndens beslut den12 december 2019§ 147
Förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun den 19 maj
2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2019 § 58.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2019 att avslå
förslaget till kulturpolitiskt program för Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har gjort en omarbetning av förslaget till
program samt översänt det till kommunfullmäktige för fastställande.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade det kulturpolitiska
programmet igen den 12 december 2019 och prövade då om
programmet enbart skulle vara styrande för den egna nämndens
verksamhet eller för hela den kommunala organisationen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att kultur- och
fritidsnämndens beslut den 9 maj 2019, § 58, om att översända det
kulturpolitiska programmet till kommunfullmäktige för fastställande
skall kvarstå.
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Beredning
Programmet
Det kulturpolitiska programmet föreslås ange den långsiktiga
strategiska inriktningen för arbetet med kultur i Lunds kommun.
Konkreta insatser eller åtgärder ska tas senare fram i en
handlingsplan av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med
berörda förvaltningar. Centralt för genomförandet är fortsatt dialog
både inom den kommunala organisationen och med externa
samverkansparter.
Kultur- och fritidsnämnden har gjort en viss omarbetning av
programmet. Omarbetningen innebär inte en tillräcklig förändring av
vare sig programmets huvudinriktning eller omfattning för att något
annat ställningstagande än det kommunfullmäktige redan gjort
bedöms vara möjligt. Ställningstagande att avslå programmet för
Lunds kommun bedöms vara oförändrat. Kommunstyrelsen föreslås
besluta att avslå programmet.
Det framarbetade förslaget kan till stora delar användas för kulturoch fritidsnämndens interna arbete.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till kulturpolitiskt program ger troligtvis ekonomiska
konsekvenser för nämnder och styrelser vilket inte är belyst i kulturoch fritidsnämndens beslut eller remissammanställning.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att avslå förslaget till kulturpolitiskt program för Lunds kommun

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
kultur- och fritidsnämnden

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

