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§ 4 Val av justerare

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Saima Jönsson Fahoum (V) samt Peter 
Bergwall (MP) som ersättare till att justera kultur- och fritidsnämndens 
protokoll från sammanträde den 19 januari 2017.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Saima Jönsson Fahoum (V) samt Peter Bergwall (MP) som 

ersättare till att justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från 
sammanträde den 19 januari 2017
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§ 5 Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 19 januari 
2017 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Ordföranden föreslår att ytterligare två rapportpunkter ska tilläggas, 
rapport avseende miljömålsrevision samt rapport gällande Västers 
bibliotek, vilket bifalles av nämnden.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa föreslagen dagordning för sammanträde den 19 januari 

2017 med tillägg i form av två rapportpunkter gällande 
miljömålsrevision samt Västers bibliotek
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§ 6 Plan för intern kontroll 2017
Dnr KU 2016/1145

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt 
reglementet för intern kontroll ska nämnderna årligen, senast den 31 
januari, lämna handlingsplan för intern kontroll. Kommunstyrelsen har 
ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta 
om kommungemensamma kontrollaktiviteter.

För 2017 har kommunstyrelsen beslutat om granskning inom följande 
kommungemensamma områden:

 att kommunens handläggningstider bidrar till god service för 
medborgarna

 att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga 
signaler vid upprepad sjukfrånvaro följs

 att tillbudsrapporteringen är tillräcklig

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att två av kontrollmålen ska 
överföras från 2016 till 2017. Dessa är:

 inköpsrutiner och uppföljning av avtal

 uppföljning av rutiner för att undvika för sent betalda fakturor 

I enlighet med protokollsanteckning från alliansen gällande kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 15 december 2016, § 130, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen även att lägga till kontrollmålet:

 mutor och korruption

En nämndbeslutad rapport ska vara färdig senast den 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017 
Kommunstyrelsens beslut den 7 december 2016, § 366, avseende plan för 
intern kontroll 2017
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Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till intern kontrollplan för kultur- 

och fritidsnämnden år 2017 samt översända densamma till 
kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 7 Införande av kulturcheck i Lunds 
kommun
Dnr KU 2016/0724

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en så kallad kulturcheck för barn och unga i 
Lunds kommun. Utredarnas förslag presenterades översiktligt vid kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 9 juni 2016. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 2016 att 
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en 
barnkonsekvensanalys avseende de olika modeller som presenteras i 
utredning av kulturcheck i Lunds kommun.

Utredarnas uppdrag bestod i att ge beskrivningar av ett 
kulturchecksystem utifrån tre tänkta scenarion:

 Kulturcheck skall genomföras med ett budgettak om 21 062 tusen 
kronor.

 Kulturcheck skall införas med målsättning att få bort köerna till 
kulturskolan.

 Kulturcheck skall genomföras så att alla barn i åldersgruppen får 
en kulturcheck.

Utredningen utgår från ekonomiska termer i såväl beskrivning av 
verksamhet och presentation av scenariomodeller som konsekvensanalys. 
Frågan om hur verksamhetens innehåll och kvalitet påverkas av 
införandet av ett kulturchecksystem belyses förhållandevis lite. Vidare 
slår utredningen fast att ingen annan svensk kommun har infört ett 
checksystem för annat än musikundervisning. Eftersom Lunds kommun 
redan har en fullskalig kulturskola är en rimlig slutsats att ett 
checksystem inte kan omfatta hela den befintliga Kulturskolan. Utredarna 
noterar att i samtliga kommuner som har infört checksystem har detta 
skett utan kostnadstak. Skulle ett checksystem införas i Lunds kommun, 
bör beaktas att kostnaden troligen kommer att öka.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 december 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 31 augusti 2016, § 65
Barnkonsekvensanalys till utredning av kulturcheck i Lunds kommun
Utredning från Blira AB avseende kulturcheck i Lunds kommun
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska bifalla den första att-satsen i 
förvaltningens förslag till beslut och att nämnden i den andra att-satsen 
ska rekommendera kommunfullmäktige att besluta om införande av 
valfrihet genom kulturcheck med syfte att ta bort kön till Kulturskolan 
och ge fler barn och ungdomar möjlighet att ta del av subventionerad 
undervisning i musik och kultur.

Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att nämnden utan eget 
ställningstagande ska översända utredning avseende införande av 
kulturcheck i Lunds kommun till kommunfullmäktige.

Zoltán G Wagner (KD), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och 
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande 
om att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag.

Louise Burman (M) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande om att 
nämnden ska ändra förvaltningens andra att-sats till att rekommendera 
kommunfullmäktige att införa kulturcheck i Lunds kommun.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag, yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska 
ändra den andra att-satsen samt yrkande från Sven Ingmar Andersson (C) 
om att nämnden utan eget ställningstagande ska överlämna utredningen 
till kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer först proposition på samtliga tre yrkanden och finner 
att nämnden beslutar att bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med 
flera om att bifalla förvaltningens förslag, varpå votering begärs. 
Ordföranden finner därefter att Elin Gustafssons (S) yrkande ska utgöra 
huvudförslag vid voteringen. Slutligen ställer ordföranden proposition på 
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera samt yrkande från Sven 
Ingmar Andersson (C) i syfte att fastställa motförslag till huvudförslaget 
och finner att nämnden beslutar att yrkande från Gunnar Brådvik (L) med 
flera ska utgöra motförslag.

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att 
bifalla förvaltningens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att 
ändra den andra att-satsen i förvaltningens förslag till att nämnden ska 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att införa kulturcheck i 
Lunds kommun röstar nej.
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Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum 
(V) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.

Louise Burman (M), Adrian Borin (M) och Gunnar Brådvik röstar nej.

Sven Ingmar Andersson (C) avstår från att deltaga i voteringen.

Med sju ja-röster gentemot tre nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) om att 
bifalla förvaltningens förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna utredning avseende införande av kulturcheck i Lunds 

kommun till kommunfullmäktige

att rekommendera att inte genomföra införande av kulturcheck i Lunds 
kommun utifrån de tre scenarion utredningen föreslår

Reservationer
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (L) och Sven Ingmar Andersson 
(C) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för egna yrkanden. 
Louise Burman (M) och Gunnar Brådvik (L) inkommer med skriftlig 
reservation, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Zoltán G Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet:
”Kulturcheckens införande skulle medföra demontering av en mycket väl 
fungerande kulturskola som är unik i Sverige. Den befintliga 
Kulturskolan bör istället för kulturchecken tillföras medel för att köerna 
skall minska och tillgängligheten öka.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 8 Uppföljning av plan för lika rättigheter 
och möjligheter
Dnr KU 2016/1118

Sammanfattning
Enligt diskrimineringslagen, i lydelse till och med den 31 december 
2016, ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. 
Lagens krav på skriftlig plan gäller endast diskrimineringsgrunden kön. 
Däremot finns krav på att arbetsgivarna även ska bedriva ett främjande 
arbete för grunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning. 

Med utgångspunkt i ovanstående lagstiftning har kultur- och 
fritidsförvaltningen tidigare upprättat en plan för lika rättigheter och 
möjligheter 2015-2016 och har i denna inkluderat främjande arbete 
avseende flera av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen samt 
åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter för medborgarna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu upprättat en uppföljning av de 
åtgärder som anges i plan för lika rättigheter och möjligheter 2015- 2016. 
Förvaltningens bedömning är att det råder god måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2016 
Uppföljning av plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016, 
daterad den 6 december 2016
Plan för lika rättigheter och möjligheter 2015-2016

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad uppföljning av plan för lika rättigheter och 

möjligheter 2015-2016 

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 9 Lundapokalen 2016
Dnr KU 2016/1042

Sammanfattning
För att främja idrotten i Lunds kommun skall Lunds kultur- och 
fritidsnämnd som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 
idrottsprestationer årligen dela ut Lundapokalen. Lundapokalen kan 
endast tilldelas person eller lag/förening verksamma i Lunds kommun 
eller som har annan särskild anknytning till och betydelse för kommunen. 
Idrottsgrenen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Lundapokalen 2016 tilldelas Lunds Volleybollklubb för att föreningen 
har lyckats satsa på och har skapat en jämlik förening med konceptet 
Idrott hela livet, inom vilken framgångsrikt bedrivs volleyboll för barn, 
volleyboll på ungdomsnivå, volleyboll på elitnivå för damer och herrar, 
strandvolleyboll och motionsvolleyboll, där den största framgången är 
Damer A, som har tagit klivet upp i volleybollens finrum, nämligen 
elitserien.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017 
Riktlinjer och bestämmelser för Lundapokalen, antagna av kultur- och 
fritidsnämnden den 14 november 2013, § 124

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Lundapokalen 2016 tilldelas Lunds Volleybollklubb

Beslut expedieras till:
Lunds Volleybollklubb
Akten
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§ 10 Idrottsstipendium 2016
Dnr KU 2016/1095

Sammanfattning
För att främja ungdomsidrotten i Lunds kommun skall Lunds kultur- och 
fritidsnämnd som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 
idrottsprestationer inom någon idrottsgren årligen utdela 
idrottsstipendium à 20 000 kronor.

Stipendiet kan antingen delas mellan flera personer eller delas ut till lag 
eller idrottsförening. Vidare kan stipendiet endast erhållas en gång av 
samma mottagare.

Stipendiet kan uteslutande tilldelas personer som representerar någon 
idrottsförening i Lunds kommun och som ej har fyllt 20 år eller en 
idrottsförening som bedriver ungdomsverksamhet inom Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017 
Bestämmelser för Lunds kommuns idrottsstipendium, antagna den 19 
september 2013, § 95

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att idrottsstipendium år 2016 tilldelas Freya Orban från IF Skåne 

Team samt Alfred Jönsson och Hanna Blomstrand från LUGI 
Handbollsförening med vardera 7 000 kronor

Beslut expedieras till:
Freya Orban
Alfred Jönsson
Hanna Blomstrand
Akten
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§ 11 Ungdomsledarstipendium 2016
Dnr KU 2016/1059

Sammanfattning
Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och 
uppmuntran till ungdomsledare som har gjort en särskilt god insats inom 
en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas 
personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan 
särskild anknytning till kommunen.

Totalt har 17 nomineringar inkommit till Lunds kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att följande personer tilldelas 2016 års 
ungdomsledarstipendium:

Matilda Persson, Dalby gymnastikförening
Torbjörn Lundberg, Scoutkåren Finn
Joakim Andersson, Värpinge IF
Madeleine Dahl, Friluftsfrämjandet Lund 
Johan Kannesten, Friluftsfrämjandet Lund

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017
Bestämmelser gällande Lunds kommuns ungdomsledarstipendium, 
antagna den 17 oktober 2013, § 107

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ungdomsledarstipendium 2016 tilldelas Matilda Persson Dalby 

gymnastikförening, Torbjörn Lundberg Scoutkåren Finn, Joakim 
Andersson Värpinge IF Madeleine Dahl och Johan Kannesten 
Friluftsfrämjandet Lund med vardera 5 000 kronor

Beslut expedieras till:
Matilda Persson
Torbjörn Lundberg
Joakim Andersson
Madeleine Dahl
Johan Kannesten
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 14 (25)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Yttrande avseende granskning av 
intern kontroll gällande mutor och 
oegentligheter
Dnr KU 2016/1064

Sammanfattning
Kommunrevisionen i Lunds kommun har låtit ett externt 
revisionsföretag, Ernst & Young, granska kommunens arbete med intern 
kontroll gällande mutor och korruption. 

Med utgångspunkt i granskningsrapporten rekommenderar 
kommunrevisionen att kultur- och fritidsnämnden antar riktlinjer för att 
säkerställa en korrekt hantering av undantaget i kommunens riktlinje för 
mutor och korruption gällande gratisbiljetter. Kultur- och fritidsnämnden 
har identifierat problematiken vid det interna kontrollarbetet och delar i 
stort kommunrevisionens uppfattning. Dock gör kultur- och 
fritidsförvaltningen bedömningen att det är en rutin som ska utarbetas, 
inte en riktlinje. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en sådan rutin 
under första kvartalet 2017. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2016 
Missiv från kommunrevisionen, inkommet 21 november 2016
Rapport från Ernst & Young AB avseende granskning av intern kontroll 
gällande mutor och oegentligheter

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande avseende kommunrevisionens 

granskning av arbetet mot mutor och oegentligheter samt översända 
yttrandet till kommunrevisionen

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att under första kvartalet 
2017 framta en rutin för hantering av gratisbiljetter

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 13 Yttrande över detaljplan för del av 
Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds 
kommun, Skåne län
Dnr KU 2016/1105

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i 
Lund för samråd. Syftet är att planlägga kommunal mark för handel, 
bostäder, kontor och service. Planområdet innefattar två kvarter och ett 
torg. 

Området kommer bland annat att innehålla en dagligvarubutik med cirka 
4 000 kvadratmeter butiksyta och inlastning, lokaler för restaurang, gym, 
vårdcentral, barnavårdscentral samt allmän service som bibliotek, apotek, 
tandläkarmottagning och sjukgymnastmottagning. Parkeringsgarage för 
besökare och boende anläggs i källarplan. Biblioteket får en central 
placering i Brunnshög i ett kvarter med varierat innehåll och med närhet 
till kollektivtrafik.

Kultur- och fritidsförvaltningen finner upprättat förslag tilltalande. 
Planområdet har en central placering i Brunnshög och innehåller ett 
flertal viktiga samhällsfunktioner. Områdets omedelbara närhet till 
spårvägsstationen gör området lättillgängligt. Biblioteket får en central 
placering i ett område med blandade funktioner, vilket skapar goda 
möjligheter för en levande miljö med mycket människor i rörelse. 
Närheten till planerade skolor och förskolor anses som god. På torgytan i 
ostvästlig sträckning, i anslutning till biblioteket, bör det finnas möjlighet 
till cykelparkering. I planbeskrivningen anges att det kan bli aktuellt med 
en spontanidrottsplats på torget utanför entrén till ICA-butiken. Kultur- 
och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på detta förslag och deltar 
gärna i utformning av en sådan plats. Förvaltningen vill också framföra 
att det även är önskvärt att i genomförandeskedet planera för eluttag på 
samma torgyta för att möjliggöra eventuella framtida arrangemang. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2016 
Byggnadsnämndens beslut den 17 november 2016, § 200 
Planbeskrivning, den 4 november 2016
Plankarta med planbestämmelser och illustration, den 4 november 2016
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Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta upprättat förslag till yttrande över detaljplan för del av Östra 

Torn 27:2 samt översända detsamma till byggnadsnämnden

Reservationer
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar 
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot det fattade 
beslutet och inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 2 och 3. 

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 14 Yttrande över medborgarförslag 
angående ytterligare en idrottshall i 
Dalby
Dnr KU 2016/1084

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har remitterats ett medborgarförslag, i vilket 
Dalbyungdomar påtalar behov av ytterligare en idrottshall i Dalby för att 
täcka föreningslivets behov och önskemål om utökad halltid i en fullstor 
idrottshall. Målsättningen är att föreningsverksamheten, det vill säga 
föreningsverksamma ungdomar, ska kunna utvecklas inom sina 
respektive idrottsgrenar. Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera 
att behovet av fler idrottslokaler är stort i de östra kommundelarna. 

Kultur- och fritidsnämnden har i beslutad investeringsplan inga avsatta 
resurser för en idrottshall med två salspositioner i Dalby. 
Investeringsmedel för idrottslokaler finns normalt i kommunstyrelsens 
ram för barn- och skolnämnderna eller utbildningsnämnden. Det är 
kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning att det för föreningslivet 
finns ett behov av en idrottshall med två salspositioner i Dalby, varför 
kommunstyrelsen bör avsätta medel till detta. Kommunkontoret föreslår i 
samband med investeringsplan 2018-2023 utökad driftbudgetram för 
kultur- och fritidsnämndens räkning för en idrottshall med två 
salspositioner i Dalby. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 24 november 2016
Medborgarförslag om ytterligare en idrottshall i Dalby

 Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget samt att investeringsmedel för en idrottshall 
med två positioner avsätts i investeringsplan för åren 2018-2023

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 15 Yttrande över motion från Anders 
Jarfjord (V) om att inrätta ett 
verktygsbibliotek i Lunds kommun
Dnr KU 2016/1121

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Anders Jarfjord (V) om 
att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ställer sig positiv till tanken på att låna ut verktyg till 
allmänheten. Idén klingar väl i tiden med att hushålla med resurser och 
att samutnyttja varor. Utlåningen skulle sannolikt uppskattas av 
kommuninvånarna och nyttjas flitigt. Frågan om vilken verksamhet som 
är bäst lämpad för utlåningstjänsten bör diskuteras. Frågeställaren 
föreslår biblioteket då denna har annan utlåningsverksamhet. Biblioteket 
saknar dock kompetens vad gäller att hantera och bedöma verktyg. En 
annan aspekt är så kallat konkurrensbegränsande beteende, vilket innebär 
att konkurrenstrycket kan öka eller minska till följd av en offentlig aktörs 
beteende.

Sammantaget ställer sig kultur- och fritidsförvaltningen positiv till 
Anders Jarfjords (V) motion om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun, men gör bedömningen att förslaget inte kan genomföras i 
nuläget.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 6 december 2016
Motion från Anders Jarfjord (V) ”Starta upp ett verktygsbibliotek i Lunds 
kommun”, daterad den 8 december 2016 

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin 
Gustafssons (S) yrkande.

Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner 
(KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden 
ska rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två yrkandena och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) 
med flera om att bifalla förvaltningens förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över motion från Anders Jarfjord (V) 

om att inrätta ett verktygsbibliotek i Lunds kommun samt 
översända yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande i 
kommunfullmäktige

Reservationer
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) 
och Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot det fattade beslutet till 
förmån för eget yrkande och inkommer med skriftlig reservation, 
se bilaga 4.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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§ 16 Rapporter 2017
Dnr KU 2016/1155

Sammanfattning

1. Flyktingmottagande
För närvarande finns inget att rapportera.

2. Bokslutsrapport
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om upprättandet av 
bokslut för år 2016. Kultur- och fritidsnämndens årsanalys med bokslut 
avseende år 2016 kommer att behandlas vid sammanträde den 16 februari 
2017.

3. Ridhus på Ladugårdsmarken
Utvecklingsstrateg Karin Larsson informerar om process gällande en 
ridhusanläggning på Ladugårdsmarken i Lund. Ärendet initierades av 
kultur- och fritidsnämnden 2009 och har därefter varit föremål för ett 
flertal utredningar och beslut. Under våren 2016 skickades detaljplan för 
Ladugårdsmarken 5:8 med flera ut för samråd och under hösten 2016 var 
detaljplanen utställd för granskning. Den preliminära kostnadskalkylen 
bedömdes vara hög, varför vissa justeringar har gjorts i samverkan med 
serviceförvaltningen. Under hösten 2016 hölls ett möte mellan 
kommunen och Lunds civila ryttarförening. En del frågor behöver 
utredas innan beställning kan göras, bland annat avseende ridvägar, 
statsstödsregler samt säkerställande av finansiering av anslutningsvägar.

4. Rapport om studieresa gällande biblioteksplan 2017-2022
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om avlagt studiebesök på 
Stockholms stadsbibliotek, Kista bibliotek, Sturebiblioteket och 
Kulturhuset i syfte att studera olika typer av biblioteksverksamhet. Kista 
bibliotek har med sin lokalisering i ett köpcentrum väsentligen ökat 
andelen nya besökare. Vidare når Sturebiblioteket med sin relativt lilla 
lokal på cirka 200 kvadratmeter en hög andel passerande pendlare på 
grund av sitt läge i tunnelbanan. Även Kulturhuset, som arbetar med 
olika åldersgrupper, har besökts. Målsättningen är att för personer i 
åldersgruppen 14-25 år skapa en delaktighetskultur med verksamheter 
som Rum för barn, TioTretton och Lavabiblioteket. Utöver detta har 
representanter från kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningen besökt 
specialbiblioteket Plattan med avdelningar för skönlitteratur och konst 
och design samt Serieteket och Musikbiblioteket.



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 21 (25)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

5. Rapport gällande miljömålsrevision
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om att ärende gällande 
revision av kultur- och fritidsnämndens mål inom miljöledningssystem 
inför perioden 2017-2019  kommer att behandlas vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 2017. Den 12 december 
2013 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om miljömål för åren 
2014-2016.

6. Rapport om hyreskontrakt gällande Västers bibliotek
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om att Lunds Kommunala 
Fastighets AB (LKF) har meddelat kultur- och fritidsförvaltningen att det 
är möjligt att förlänga hyreskontrakt gällande Västers bibliotek med 
ytterligare ett år. Den 15 december 2016 uppdrog kultur- och 
fritidsnämnden åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till en ettårig 
förlängning av hyreskontraktet för biblioteksverksamheten på Örnvägen i 
Lund. Kostnaden för detta har tidigare beräknats till två miljoner kronor, 
medel som inte i nuläget inte finns avsatta inom internbudget för 2017.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 17 Redovisning av meddelanden 2017
Dnr KU 2017/0013

Sammanfattning
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 januari 2017 har 
följande meddelanden redovisats:

1. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 300, 
avseende Joakim Fribergs (S) avsägelse från uppdrag som ordförande 
och ledamot i kultur- och fritidsnämnden, dnr KU 2017/0003

2. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 302, 
avseende utveckling av e-förslag, dnr KU 2017/0004

3. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 312, 
avseende motion från Lars V Andersson (C) angående ökad satsning på 
kultur- och fritidsverksamhet, dnr KU 2016/0873

4. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 317, 
avseende medborgarförslag angående musik med HBTQ-anknytning vid 
nationaldagsfirande, dnr KU 2017/0005

5. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 319, 
avseende medborgarförslag angående klädkod på Högevallsbadet i Lund, 
dnr KU 2017/0006

6. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 320, 
avseende medborgarförslag angående föreningsledares närvaro vid 
poolparty på Högevallsbadet i Lund, dnr KU 2017/0007

7. Beslut från kommunfullmäktige den 20 december 2016, § 321, 
avseende medborgarförslag gällande Lunds kommuns trygghetsmätning, 
dnr KU 2017/0008

8. Beslut från kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 366, avseende 
handlingsplan för intern kontroll 2017, dnr KU 2016/1145

9. Beslut från kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 381, avseende 
ansökan om medel för genomförande av delaktighet för alla, 
dnr KU 2016/0707

10. Beslut från kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 381, avseende 
ändring av regler gällande byggnadsanknuten konst, dnr KU 2016/0791

11. Beslut från kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 384, avseende 
skrivelse från PIL gällande förslag till ny idrotts- och kulturnämnd i 
Lund, dnr KU 2016/0874

12. Beslut från kommunstyrelsen den 7 december 2016, § 404, avseende 
begäran om utökad driftsram på grund av nya lokaler, dnr KU 2015/0774
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13. Beslut från byggnadsnämnden den 15 december 2016, § 229, om att 
utsända detaljplan för del av Östra Torn 27:2, Lund, Lunds kommun för 
samråd, dnr KU 2017/0010

14. Beslut från byggnadsnämndens arbetsutskott den 1 december 2016, 
§ 53, avseende avskrivning gällande detaljplan för Renfanan 4 med flera 
i Södra Sandby, Lunds kommun, dnr KU 2014/0695

15. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (1991:900) gällande kultur- och fritidsnämndens 
beslut den 11 februari 2016, § 13, dnr KU 2016/0204

16. Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende laglighetsprövning 
enligt kommunallagen (1991:900) gällande kultur- och fritidsnämndens 
beslut den 20 oktober 2016, § 96, dnr KU 2016/1123

17. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö avseende 
laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) gällande kultur- 
och fritidsnämndens beslut den 20 oktober 2016, § 93, 
dnr KU 2016/1085

18. Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet den 6 december 
2016, dnr KU 2016/0133

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2017

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 18 Redovisning av delegeringsbeslut 
2017
Dnr KU 2017/0014

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 35 § 
kommunallagen (1991:900) redovisats vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 17 januari 2017:

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2016/§ 82

4. Personalärenden

4.5.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex 
månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har 
delegerats till någon annan
Sammanställning av beslut om anställning november 2016-januari 2017, 
dnr KU 2017/0014
Delegat: enhetschef

5 Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga
1. Beslut att bevilja ansökan om lovbidrag från Ski Team Skåne om 
20 000 kronor för Barnens Vasalopp 2017, dnr KU 2016/1107
Datum för beslut: 2016-12-09
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

2. Beslut att bevilja ansökan från Simklubben Poseidon om 20 000 
kronor för projektet Menskväll den 13 december 2016, 
dnr KU 2016/1119
Datum för beslut: 2016-12-12
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

3. Beslut att bevilja ansökan från Simklubben Poseidon om 2 000 kronor 
för projektet Kick-off för simhoppstränare den 21 januari 2017, 
dnr KU 2016/1106 
Datum för beslut: 2016-12-12
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

4. Beslut att avslå ansökan från Svenska jonglörsföreningen avseende 
föreningsarrangemang, dnr KU 2016/1144
Datum för beslut: 2016-12-21
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 25 (25)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang

1. Beslut att bevilja ansökan om stöd för publikt arrangemang från Ski 
Team Skåne om 20 000 kronor för Lunds skidfestival den 15 februari 
2017, dnr KU 2016/1109
Datum för beslut: 2016-12-09
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

6 Övriga ärenden
6.7 Beslut enligt lagen om offentlig upphandling i ärenden som rör 
offentlig utsmyckning

1. Beslut avseende konstnärligt gestaltningsprojekt vid Klosterängens 
särskilda boende i Lund, dnr KU 2016/1050
Datum för beslut: 2016-12-15, § 8
Delegat: Arbetsutskottet för konst

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, den 17 januari 2017

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten
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