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§ 80 Val av justerare
Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Birger Swahn (M) att jämte ordföranden 
justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 7 
juni 2018. Peter Bergwall (MP) föreslås som ersättare.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Birger Swahn (M) att jämte ordföranden justera kultur- och 

fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 7 juni 2018 med 
Peter Bergwall (MP) som ersättare
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§ 81 Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 7 juni 2018 har 
utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag
Kallelse med dagordning, daterad den 29 maj 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa föreslagen dagordning för kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde den 7 juni 2018



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 5 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 82 Uppsägning av avtal med Axiell 
Sverige AB avseende 
biblioteksdatasystem
Dnr KU 2018/0172

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har idag avtal med Axiell Sverige AB 
avseende drift och underhåll av programprodukter på folkbiblioteken i 
Lund. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att ingå detta avtal 
den 21 augusti 2014, § 76. Avtalet, som löper fram till den 1 september 
2019, ska sägas upp ett år innan det går ut, i annat fall förlängs avtalet 
med ett år i taget. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att avtalet med Axiell Sverige 
AB ska sägas upp för att nämnden ska kunna upphandla ett nytt avtal 
avseende drift och underhåll av programprodukter på folkbiblioteken. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 
Gällande avtal med Axiell Sverige AB avseende drift och underhåll av 
programprodukter på folkbiblioteken i Lund
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 augusti 2014, § 76

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att säga upp nu gällande 

avtal med Axiell Sverige AB avseende drift och underhåll av 
programprodukter på folkbiblioteken i Lund

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att upphandla ett nytt 
avtal avseende drift och underhåll av programprodukter på 
folkbiblioteken i Lund

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 83 Ersättningsnivåer vid inställda 
aktiviteter på Högevall
Dnr KU 2018/0173

Sammanfattning
På Högevall genomförs varje vecka ett stort antal organiserade aktiviteter 
i sex olika bassänger. Aktiviteterna genomförs av såväl föreningar som 
Högevall. Emellanåt måste aktiviteter ställas in av olika skäl. Det kan 
vara fråga om ledares sjukdom eller föroreningar i vattnet för att nämna 
några exempel. Fråga har uppkommit i vilken utsträckning ersättning ska 
utgå vid inställda aktiviteter. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att kultur- och fritidsnämnden 
ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda under vilka förutsättningar och i 
vilken utsträckning, som ersättning kan ges vid inställda aktiviteter. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag om 
ersättning i samband med nämndens förslag till fastställande av taxor.
Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Saima 
Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G 
Wagner (-) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag med 
tillägget att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att återkomma med 
förslag om ersättning i samband med nämndens förslag till fastställande 
av taxor. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att 
nämnden bifaller detsamma.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda under vilka 

förutsättningar och i vilken omfattning ersättning kan utgå vid 
inställda aktiviteter på Högevall 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag om ersättning i 
samband med nämndens förslag till fastställande av taxor
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Beslut expedieras till:
Akten
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§ 84 Skrivelse från Liberalerna angående 
stökigheter på bibliotek och 
arbetsmiljö för bibliotekspersonal
Dnr KU 2018/0146

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) föreslår i en skrivelse att 
kommunstyrelsen ska besluta att möjlighet ska införas för chefen för den 
aktuella biblioteksverksamheten att fatta beslut om att neka personer 
inträde till berörd biblioteksverksamhet. Liberalerna vill också se hur 
arbetsmiljön kan förbättras för personalen. Kommunstyrelsen har den 4 
april 2018, § 97, beslutat att överlämna skrivelsen till kultur- och 
fritidsnämnden.
Att vara en offentlig plats är bibliotekens främsta egenskap. I 
bibliotekslagen (2013:801) § 6 anges att folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla. Justitieombudsmannen (JO) har i beslut, dnr 2795-
2007, gällande ett ärende på Surahammars bibliotek, fastslagit att det i 
lagrummet idag saknas stöd för att portförbjuda en person från 
biblioteket under viss tid. Detta beslut ses som prejudicerande för 
bibliotek runt om i Sverige. Däremot kan biblioteket tillfälligt avvisa 
besökare, som bryter mot bibliotekets trivselregler, vilket också görs. 
Att portförbjuda besökare över tid skulle i praktiken också vara svårt. 
Svårigheten består främst i att biblioteken som öppna platser inte ställer 
krav på ID-handling och inte registrerar enskilda besökare. 
Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer sig på Justitieombudsmannens 
beslut om att det inte är tillåtet att portförbjuda besökare från biblioteket 
med hänsyn till att biblioteken är en offentlig plats, till vilken alla har 
tillträde. 
Vidare arbetar folkbiblioteken kontinuerligt med förebyggande 
arbetsmiljöfrågor för att besökare och personal skall känna sig trygga och 
välkomna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta 
att anse skrivelse från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) vara 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 97
Philip Sandbergs (L) och Gunnar Brådviks (L) skrivelse: ”Stoppa stöket 
på biblioteket och värna om personalen”, daterad den 31 januari 2018
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Elsa Christersson (MP), Saima Jönsson Fahoum (V) 
och Zoltán G Wagner (-) yrkar avslag till skrivelsen.
Gunnar Brådvik (L) och Birger Swahn (M) yrkar bifall till skrivelsen.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att avslå 
skrivelsen samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att 
nämnden ska besluta att bifalla densamma. Ordföranden ställer 
proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med det förstnämnda.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå skrivelse från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) 

angående stökigheter på bibliotek och arbetsmiljö för 
bibliotekspersonal 

Reservationer
Birger Swahn (M) och Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot fattat 
beslut till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i Socialdemokraternas, 
Miljöpartiet de grönas och Vänsterpartiets förslag om att avslå 
skrivelsen.”

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 85 Yttrande över förslag till översiktsplan 
för Lunds kommun
Dnr KU 2017/0748

Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett 
strategiskt dokument, som ska redovisa kommunens vilja för hur mark, 
vatten och den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på 
längre sikt. Planen ska även redovisa vilken hänsyn, som ska tas till 
allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska 
tillgodoses. 
Lunds gällande översiktsplan antogs år 2010 och kommunfullmäktige 
beslutade år 2015 om ett nytt planuppdrag. Planen har tidigare varit 
utsänd för samråd, då kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig. Inkomna 
synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Stadsbyggnadskontorets strukturavdelning har därefter upprättat förslag 
till utställningshandling. Yttrandet ska vara byggnadsnämnden tillhanda 
senast den 4 juli 2018.
Förslaget till översiktsplan består av två delar: Del 1 Planstrategi samt Del 
2 Markanvändning och hänsyn. Utöver dessa delar finns en 
Miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivning, som utgör beslutsunderlag till 
planförslaget.

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att de synpunkter, som 
nämnden framförde i samrådsskedet har tagits i beaktande. Flera avsnitt i 
Del 1 har utvecklats och kompletterats till det bättre alltsedan 
samrådsskedet. Det gäller framför allt avsnitten: Idrott och aktiv fritid, 
Trygghet, Barnperspektivet och Kultur och kreativitet i stadsrummet. 
Eftersom tidigare synpunkter är beaktade behandlar förvaltningens 
yttrande enbart sådant, som tidigare inte har framförts.  
Biblioteken behöver synliggöras i Del 1 som en informell, icke 
kommersiell mötesplats. 
Flera områden i markanvändningskartan behöver justeras och 
kompletteras. En del av nämndens större idrottsområden har i förslaget 
ändrad användning och en del områden saknar markanvändning, vilket 
behöver korrigeras inför planens antagande. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018, § 67 
Del 1: Planstrategi – utställning, den 19 april 2018
Del 2: Markanvändning och hänsyn – utställning, den 19 april 2018
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Miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivning
Bilaga: Plansch över mark- och vattenanvändningskarta – 
utställningsförslag, den 19 april 2018
Samrådsredogörelse, den 19 april 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att nämnden i sitt yttrande ska 
inkludera att ingen ny jordbruksmark av klass 8-10 ska planläggas för 
exploatering, att planperioden ska begränsas fram till år 2040, att 
planerade utbyggnadsområden i Genarp, Södra Sandby och Veberöd ska 
behållas, att extra varsamhet ska iakttas vid förtätning i Lunds 
stadskärna, så att kulturarvet i form av gatunät och gamla byggnader 
bevaras, att kommunen ska planera för framtida spårburen trafik till 
Dalby och Bjärred, att det ska skapas ett finmaskigt nät av gång- och 
cykelvägar, vilket innebär att gångtrafik som huvudprincip skall skiljas 
från cykeltrafik genom fysiska åtgärder i gaturummet, då cykeltrafiken 
kommer att öka markant i takt med de olika möjligheter till eldrift som 
redan finns och de innovationer som kommer, att kommunen ska värna 
det gröna i Lund, där bristen på allemansrättslig mark är stor, att 
kommunen inte ska låta bygga nya avfarter på E22 och att samtliga 
föreslagna vägreservat och trafikplatser enligt förteckning i 
översiktsplanens del 2, sidan 58, ska utgå samt att kommunen ska planera 
för pendlarparkeringsplats i anknytning till busshållplatser (nya eller 
befintliga) i utkanten av tätorterna.
Birger Swahn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag till 
Saima Jönsson Fahoums (V) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla 
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och 
finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma. Ordföranden 
konstaterar därefter att två förslag till beslut föreligger: tilläggsyrkanden 
från Saima Jönsson Fahoum (V) samt yrkande från Birger Swahn (M) om 
att avslå dessa. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande från Birger Swahn 
(M).

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande avseende översiktsplan för Lunds 

kommun samt översända detsamma till byggnadsnämnden
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Reservationer
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för 
eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Elsa Christersson (MP) och Peter Bergwall (MP) för följande anteckning 
till protokollet:
”Miljöpartiet de gröna anser att det är särskilt viktigt att parkmark 
skyddas i översiktsplanen och instämmer i Miljöpartiet de grönas 
reservation i byggnadsnämnden.”

Sven Ingmar Andersson (C) för följande anteckning till protokollet:
”Centerpartiet instämmer i Vänsterpartiets att-sats rörande exploatering 
av jordbruksmark.”  

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 86 Yttrande över förslag till 
parkeringsplan för Lunds stadskärna
Dnr KU 2018/0163

Sammanfattning
Tekniska nämnden har remitterat ett förslag till parkeringsplan för 
besökande med bil till Lunds stadskärna. Yttrandet ska vara tekniska 
nämnden tillhanda senast den 15 juni 2018.
En parkeringsplan för besökare med bil till stadskärnan i Lund har tagits 
fram. Planen har utarbetats i samarbete mellan tekniska förvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och Lunds Kommuns Parkerings AB. Planens 
inriktning är att öka den bilfria zonen i stadskärnan, bevara det totala 
antalet bilplatser för besökare i stadskärnan och att på lång sikt minska 
parkering på torg och gatumark. 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att planen bör kompletteras med 
relevant information från tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
information om planens varaktighet och uppföljning. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018, § 101
Remissförslag avseende parkeringsplan för besökande med bil till 
stadskärnan i Lund, daterat den 10 april 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att godkänna följande 
yttrande över parkeringsplan för besökare med bil till stadskärnan i Lund 
samt översända detsamma till tekniska nämnden: ”För tydlighetens skull 
bör det i planen framgå hur långsiktig den är och hur den ska följas upp. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse innehåller information, som inte 
finns med i planen, varför den senare bör kompletteras med relevant 
information, så att planen utgör ett fristående dokument. Kultur- och 
fritidsnämnden vill även betona vikten av att det finns möjlighet att ta sig 
med bil till och parkera i närheten av kultur- och idrottsfaciliteter i 
kommunen. Detta är angeläget inte minst ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.”
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande om att 
bifalla förvaltningens förslag samt avslag till Gunnar Brådviks (L) 
yrkande.
Birger Swahn (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (-) 
yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
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Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar avslag till yrkande från Gunnar 
Brådvik (L) med flera samt bifall till förvaltningens förslag med följande 
tillägg: att planen ska omarbetas, så att antalet P-platser sänks i absoluta 
tal, att den planerade resandeökningen ska ske via gång samt via cykel- 
och kollektivtrafik, att de bilfria zonerna ska utökas samt att åtgärder, så 
att biltrafiken stannar utanför centrum, ska inarbetas.
Elin Gustafsson (S) yrkar avslag till yrkande från Gunnar Brådvik (L) 
med flera.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L) och Zoltán G 
Wagner (-) yrkar avslag till Saima Jönsson Fahoums (V) 
tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag, 
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om annat yttrande samt 
tilläggsyrkanden från Saima Jönsson Fahoum (V). Ordföranden ställer 
inledningsvis proposition på yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera 
samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med det förstnämnda, varpå votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar 
nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Elsa Christersson (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) 
röstar ja.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar 
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (-) röstar nej.
Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden att bifalla förvaltningens förslag i enlighet med yrkande 
från Elin Gustafsson (S) med flera.
Ordföranden ställer därefter proposition på Saima Jönsson Fahoums (V) 
tilläggsyrkanden i form av fyra att-satser samt yrkande från Birger 
Swahn (M) med flera om att avslå dessa och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med det sistnämnda. 
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Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över parkeringsplan för besökare med 

bil till stadskärnan i Lund samt översända detsamma till tekniska 
nämnden

Reservationer
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C), 
Zoltán G Wagner (-) och Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot 
fattat beslut till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckningar
Sven Ingmar Andersson (C) för, med instämmande från Elin Gustafsson 
(S), Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Saima 
Jönsson Fahoum (V), Zoltán G Wagner (-) och Sengül Köse Lindqvist 
(FI), följande anteckning till protokollet:
”Vi påtalar behovet av fler cykelställ i Lunds stadskärna.”

Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i Vänsterpartiets förslag om att 
planen bör omarbetas. Fler bilfria zoner bör tillkomma och antalet 
P-platser sänkas.”

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 16 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 87 Yttrande över detaljplan för 
fyrspårsutbyggnad Flackarp - Högevall 
i Lund, Lunds kommun (station 
Klostergården)
Dnr KU 2018/0162

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för fyrspårsutbyggnad 
Flackarp - Högevall i Lund till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. 
Byggstart skedde hösten 2017 för del av sträckan. Denna detaljplan är en 
del av planeringsarbetet för att medge kapacitetsökningen och innebär ett 
nytt stationsläge för pågatåg vid Klostergården. Yttrandet ska vara 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 juli 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen har många funktioner i planområdets 
närhet, som behöver beaktas såväl i planskedet som i efterföljande 
genomförandeskede. Särskilt viktigt att beakta i planeringen är 
trafiksäkerheten för de barn och ungdomar, som dagligen nyttjar 
området. I den fortsatta planeringen av området behöver förvaltningens 
verksamhet i området särskilt hanteras. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018, § 75
Planbeskrivning, daterad den 6 april 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser, daterad den 6 april 2018
Illustration: blad 1-2, daterade den 6 april 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över detaljplan för fyrspårsutbyggnad 

Flackarp - Högevall och översända detta till byggnadsnämnden 

Protokollsanteckningar
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och 
Zoltán G Wagner (-) för följande anteckning till protokollet:
”Det är viktigt att man redan i detaljplanen förbereder att ta hänsyn till en 
eventuell framtida nedgrävning av järnvägen.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 17 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 88 Yttrande över detaljplan för Stora Råby 
33:15 med flera i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2018/0161

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har remitterat förslag till detaljplan för Stora Råby 
33:15 med flera till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Planen ingår 
i den tredje och sista utbyggnadsetappen av området. Syftet är att 
möjliggöra flerbostadsbebyggelse, radhusbebyggelse, kontor, handel och 
äldreboende med tillhörande gator, gång- och cykelvägar, torg och 
parkmark samt en skola (F-3) med idrottshall. Syftet är även att pröva 
lämpligheten att flytta och ersätta befintlig dagvattenkulvert med en 
kanal, som transporterar dagvattnet genom planområdet. Yttrandet ska 
vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 juli 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns stora synergieffekter 
med en sammanhållen skolbyggnad med integrerad idrottshall, varför 
förvaltningen föreslår att nämnden ska förespråka en sådan lösning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 
Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2018, § 77 
Planbeskrivning, daterad den 6 april 2018
Detaljplanekarta med planbestämmelser, daterad den 6 april 2018
Illustration, daterad den 6 april 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande över detaljplan för Stora Råby 33:15 

med flera samt översända detsamma till byggnadsnämnden

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 18 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 89 Rapporter 2018
Dnr KU 2018/0007

Sammanfattning

A Återrapportering av åtgärder avseende kommunrevisionens 
granskning 2017
Jurist/utvecklingsstrateg Peder Severin informerar om kultur- och 
fritidsförvaltningens genomförda och planerade åtgärder gällande 
investeringar, upphandling och inköp, avtalshantering, föreningsbidrag 
samt fördelning av halltider med anledning av kommunrevisionens 
granskning år 2017.
B Information om Folkparken som evakueringsplan
Kulturchef Annika Eklund informerar om iordningställande av 
Folkparken i Lund i samband med renovering av Lunds stadshall samt 
Svaneskolans aula. Processen har nu startat och möte med entreprenör 
har ägt rum. Dock har en överklagan inkommit till byggnadsnämnden.
C Rapport angående renovering av Lunds ungdoms- och hemgård
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om renovering av 
hemgården i Lund. Verksamheten huserar i en lokal med stort 
renoveringsbehov. Lundafastigheter har gjort en kostnadsberäkning om 
cirka sju miljoner kronor för renovering av lokalen.
D Information om vattenvana för barn i förskoleklass
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om de statliga medel, som 
har avsatts i syfte att ge barn vattenvana. Planerad satsning under 
sommaren 2018 med gratis inträde för barn och en vuxen på friluftsbaden 
gäller alla barn, som är födda under 2011. Vidare kommer 
simundervisning att ges i förskoleklass.
E Information om lovverksamhet
Lovkoordinator Ellen Isaksson informerar om lovaktiviteter under 
sommaren 2018. Verksamheten Lov i Lund anordnar kostnadsfria 
aktiviteter, utflykter, workshops med mera för åldersgruppen 6-15 år 
under sommaren 2018.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 19 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 90 Redovisning av meddelanden 2018
Dnr KU 2018/0008

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över 
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 juni 
2018. 
Följande meddelande redovisas:
1. Beslut från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 63, avseende 
lundaförslag om att Lunds kommun ska avstå från inköp av flaskvatten 
till möten, dnr KU 2018/0193

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Beslut expedieras till:
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 20 (20)
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 91 Redovisning av delegeringsbeslut 
2018
Dnr KU 2018/0009

Sammanfattning
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 § 
kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 7 juni 2018:

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2018/§ 53

4. Personalärenden 
4.4.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex 
månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har 
delegerats till någon annan
Sammanställning av beslut om anställning under april-juni 2018, 
dnr KU 2018/0009
Delegat: verksamhetschef samt administrativ chef
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 under februari-maj 2018, 
dnr KU 2018/0009
Delegat: enhetschef
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga
Sammanställning av beslut under maj 2018, dnr KU 2018/0009
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering
Sammanställning av beslut under maj 2018, dnr KU 2018/0009
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut den 7 juni 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten
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