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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

KU 2018/0403

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-10-18, klockan 17.30–20.05

Ledamöter

Peter Bergwall (MP), ordförande
Birger Swahn (M), vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Lars Westerberg (S), ersättare för Elin Gustafsson (S)
Fabian Zäll (L), ersättare för Adrian Borin (M)

Ersättare

Elsa Christersson (MP)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Peder Severin, tf. administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 118-121
Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, §§ 118-120

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 118-131

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-10-25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Peter Bergwall (MP)

Justerare

Birger Swahn (M)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

§§ 118-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-19
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§ 118

Val av justerare

Sammanfattning
Förslag föreligger om att utse Birger Swahn (M) att jämte
ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från
sammanträde den 18 oktober 2018. Gabor Tilesch (S) föreslås som
ersättare.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

utse Birger Swahn (M) att jämte ordföranden justera kulturoch fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 18
oktober 2018 med Gabor Tilesch (S) som ersättare

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 18
oktober 2018 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättare.

Beslutsunderlag
Kallelse med dagordning, publicerad den 9 oktober 2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

fastställa föreslagen dagordning för kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 18 oktober 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Information om arbetet med mottagande av
nyanlända

Sammanfattning
Inkluderingskoordinator Oliwer Karlsson redogör för det
kommunala flyktingmottagandet och prognos framåt. Bland annat
kan konstateras att Lunds kommun tar emot ett större antal
kvotflyktingar nu jämfört med tidigare år. Arbetet med
inkluderingsinsatser och den nu stadigvarande tjänsten som
inkluderingskoordinator fokuseras under hösten 2018 framför allt
på de områden, i vilka Lunds kommun bygger bostäder för
nyanlända.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Rapport om konsthallens
utvecklingsuppdrag

Sammanfattning
Konsthallschef Åsa Nacking informerar om pågående arbete med
utveckling av verksamheten vid Lunds konsthall. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade den 21 januari 2016 att uppdra åt
förvaltningen att tillsätta en utredning i syfte att tillgängliggöra
verksamheten för fler målgrupper och få konsthallen att fungera som
mötesplats och brobyggare mellan konst, kultur och samhället. I den
utredning, som presenterades vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 31 augusti 2016 gavs förslag till åtgärder, varav en
del har genomförts. Bland annat kan nämnas ett ökat antal
arrangemang, fler aktiviteter för barn och unga, ökad trivsel i den
fysiska miljön samt shop- och caféverksamhet.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Kultur- och fritidsnämndens
sammanträdestider för 2019
Dnr KU 2018/0396

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider
för år 2019. Upprättat förslag innefattar sammanträdestider för
nämnd och beredning under 2019.
För kultur- och fritidsnämnden föreslås följande sammanträdestider
under år 2019:
Den 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 5 juni, 28
augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november samt den 12
december.
Samtliga sammanträdestillfällen äger rum på torsdagar med start
klockan 17.30, med undantag för sammanträden den 5 juni och den
28 augusti, vilka äger rum på onsdagar med start klockan 17.30.
För kultur- och fritidsnämndens beredning föreslås följande
sammanträdestider under 2019:
Den 2 januari, 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 13
augusti, 3 september, 1 oktober, 29 oktober samt den 26 november.
Samtliga sammanträdestillfällen äger rum på tisdagar med start
klockan 17.00, med undantag för sammanträde den 2 januari, vilket
äger rum på en onsdag med start klockan 17.00.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018

Yrkanden
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2019 och
yrkar att förslag till sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämndens beredning under 2019 ska bordläggas.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Peter
Bergwall (MP) om att nämnden ska besluta att bordlägga förslag till
sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens beredning 2019.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar därefter att det föreligger ett yrkande från
Peter Bergwall (MP) om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag till sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden 2019. Ordföranden ställer proposition på yrkandet
och finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bordlägga förslag till sammanträdestider 2019 för kultur- och
fritidsnämndens beredning

att

fastställa upprättat förslag till sammanträdestider 2019 för
kultur- och fritidsnämnden

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Yttrande avseende granskning av
upphandlingsprocessen i Lunds kommun
Dnr KU 2018/0194

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har granskat fyra av
kommunens nämnder avseende lag (2016:1145) om offentlig
upphandling samt lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna och kommunens upphandlingspolicy. I
granskningen har framkommit att det förekommer otillåtna
direktupphandlingar, bristande dokumentation och avsaknad av
underlag. Med anledning av dessa brister har kommunrevisionen
framställt önskemål om att övriga nämnder ska genomföra en
egenkontroll med utgångspunkt i den gjorda granskningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en egenkontroll i
form av stickprov. Fem upphandlingar har valts ut och kontrollerats.
Kontrollerna har gjorts med utgångspunkt i den metod, som
revisionsfirman Ernst & Young använde sig av när
byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och
renhållningsstyrelsen granskades.
Kultur- och fritidsförvaltningens egenkontroll har visat att fyra av
fem upphandlingar är konkurrensutsatta i enlighet med lagens
intentioner. En av upphandlingarna bedöms vara en otillåten
direktupphandling.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Yttrande till revisionen avseende granskning av
upphandlingsprocessen i Lunds kommun,
upprättat den 2 oktober 2018
Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av
upphandlingsprocessen i Lunds kommun,
inkommet den 15 juni 2018
Rapport från Ernst & Young AB avseende granskning av
upphandlingsprocessen i Lunds kommun,
inkommen den 15 juni 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens egenkontroll med
anledning av granskning av upphandlingsprocessen i Lunds
kommun samt översända denna till kommunrevisionen

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Yttrande avseende kulturpolitiskt program
för Lunds kommun
Dnr KU 2017/0138

Sammanfattning
Den 15 mars 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att
godkänna ett förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun
samt att översända det till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2018 att återremittera
programmet till kommunstyrelsen med uppdrag att utreda vad det
får för konsekvenser att verksamhetsuppdragen för Lunds konsthall
och Lunds kulturskola utgår och istället skrivs in i programmet samt
om det uppstår negativa konsekvenser för det ”fria kulturlivet”
utifrån programmets intentioner. Kommunkontoret har sedan
remitterat ärendet vidare till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Sedan tidigare omfattas två enheter inom kulturverksamheten,
Lunds kulturskola och Lunds konsthall, av särskilda
verksamhetsuppdrag, som beslutades av kultur- och
fritidsnämnden 2012 respektive 2014. Dessa verksamhetsuppdrag
utgör en särskild form av styrdokument, som inte förekommer inom
andra förvaltningar och som har en otydlig ställning i förhållande till
övriga styrdokument i Lunds kommun.
Innehållet i verksamhetsuppdragen har nu inarbetats i det
kulturpolitiska programmets utvecklingsområden och prioriteringar
för att säkerställa att programmet håller fast vid de intentioner, som
verksamhetsuppdragen ger uttryck för. För att åstadkomma ökad
tydlighet vid styrning och uppföljning beslutade kultur- och
fritidsnämnden den 17 maj 2018 att det kulturpolitiska programmet
för Lunds kommun ska ersätta verksamhetsuppdragen för Lunds
konsthall respektive Lunds kulturskola vid fastställande i
kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen gör
bedömningen, nu som då, att det inte får några negativa
konsekvenser för Kulturskolan och Lunds konsthall att
verksamhetsuppdragen ersätts av det kulturpolitiska programmet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018, § 116

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att skicka över
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för kännedom samt
att som yttrande till kommunstyrelsen rekommendera
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att inte
anta handlingsprogrammet i dess nuvarande form.
Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
avslag till Gunnar Brådviks (L) yrkande.
Birger Swahn (M) och Sven Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till
Gunnar Brådviks (L) yrkande.
Gabor Tilesch (S) yrkar bifall till Peter Bergwalls (MP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande
från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska besluta att
skicka över förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för
kännedom samt att som yttrande till kommunstyrelsen
rekommendera kommunstyrelsen att rekommendera
kommunfullmäktige att inte anta handlingsprogrammet i dess
nuvarande form samt yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera
om att nämnden ska avslå ovanstående och i stället bifalla
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på de två
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
sistnämnda. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla yrkande från Peter Bergwall (MP) med flera
röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar
nej.
Lars Westerberg (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Birger Swahn (M), Fabian Zäll (L), 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 i enlighet med yrkande från Peter Bergwall (MP)
med flera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande avseende det
kulturpolitiska programmet samt översända yttrandet till
kommunstyrelsen

Reservationer
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Fabian Zäll (L) och Sven
Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för
eget yrkande samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ vill inarbeta genusperspektiv i det
kulturpolitiska programmets delar och riktlinjer.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Yttrande över nationell biblioteksstrategi
Dnr KU 2018/0397

Sammanfattning
2015 gav regeringen i uppdrag till Kungliga biblioteket att lämna
förslag till en nationell biblioteksstrategi i syfte att främja samverkan
och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. I
början av maj 2018 kom ett första utkast till nationell
biblioteksstrategi: ”Från ord till handling – På väg mot en nationell
biblioteksstrategi”.
Utkastet är under perioden maj till oktober 2018 föremål för en
dialogprocess, under vilken intresserade kan komma med
synpunkter och förslag till förändringar. Kultur- och fritidsnämnden i
Lunds kommun välkomnar möjligheten att inkomma med
synpunkter och sammanfattar dessa i upprättat yttrande.
Biblioteken är i hög grad del av ett samhälle i förändring.
Digitalisering och globalisering är exempel på omvärldsförändringar,
som ställer krav på att bibliotekens verksamhet stärks, utvecklas och
förnyas. Behovet av en tydligare och starkare nationell samordning
av hela det samlade svenska biblioteksväsendet är därför stort.
De mål, hinder, utmaningar, möjligheter och problem som
presenteras i utkastet är viktiga, men utkastet har karaktär av
idékatalog snarare än strategi. Det behöver finnas en tydligare vision
om i vilken riktning det samlade svenska biblioteksväsendet ska
drivas framöver. Strategin behöver också tydligare kopplas till
processens tidigare dialog och omvärldsanalys.
Lunds kommun stödjer utkastets bärande idé om behovet av en
tydligare sammanhållande nationell biblioteksmyndighet – detta
skulle gynna bibliotekens utveckling i stort. Strategin bör därför
tydligare fokusera på de områden, som bör drivas nationellt.
Även om en stark nationell biblioteksmyndighet ansvarar för
samordning och utveckling innebär det inte att denna aktör också
måste ansvara för utförandet av alla de olika nationella uppgifterna.
En möjlighet kan vara att ge olika aktörer nationella uppdrag och för
ändamålet avsedd extra finansiering.
Om samtliga uppdrag samlas hos en aktör vill kultur- och
fritidsnämnden poängtera vikten av att denna samlande nationella
aktör har tillräckliga resurser, rätt kompetens samt den legitimitet,
som krävs för att kunna hantera det omfattande och komplexa
uppdraget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Förslag till yttrande över nationell biblioteksstrategi,
upprättat den 2 oktober 2018
Bilaga: Utkast till nationell biblioteksstrategi: Från ord till handling –
på väg mot en nationell biblioteksstrategi

Yrkanden
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska ajournera sig för
överläggning.
Peter Bergwall (MP) yrkar att nämnden ska besluta att godkänna
yttrandet över nationell biblioteksstrategi samt översända det till
sekretariatet för nationell biblioteksstrategi i stället
för förvaltningens förslag om att yttrande över nationell
biblioteksstrategi ska skickas till sekretariatet för nationell
biblioteksstrategi.
Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att godkänna
förvaltningens yttrande med ändringen att det stycke som rubriceras
”För snäv biblioteksdefinition” utgår, samt översända yttrandet till
sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att nämnden ska besluta att under
rubriken ”Nationella biblioteksuppgifter” inkludera punkten:
Samordning och utveckling av hur arbetet sker beträffande att
utjämna och motverka det digitala utanförskapet på sikt.
Gabor Tilesch (S) yrkar bifall till Peter Bergwalls (MP) yrkande.
Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G
Wagner (-) yrkar bifall till Birger Swahns (M) yrkande.
Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP), Birger Swahn (M), Fabian
Zäll (L), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G
Wagner (-) yrkar bifall till Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar
Brådvik (L) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande
från Peter Bergwall (MP) med flera, yrkande från Birger Swahn (M)
med flera samt yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Peter
Bergwall (MP) med flera samt yrkande från Birger Swahn (M) med
flera och finner att nämnden beslutar i enlighet med det
förstnämnda. Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande
från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

under rubriken ”Nationella biblioteksuppgifter” inkludera
punkten: Samordning och utveckling av hur arbetet sker
beträffande att utjämna och motverka det digitala
utanförskapet på sikt

att

godkänna yttrandet över nationell biblioteksstrategi samt
översända det till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi

att

ärendet ska läggas till handlingarna

Reservationer
Birger Swahn (M), Fabian Zäll (L), Gunnar Brådvik (L) och Sven
Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för
eget yrkande.
Beslut expedieras till:
Kungliga biblioteket, sekretariatet för nationell biblioteksstrategi
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Yttrande över förslag till program för
styrning för Lunds kommun
Dnr KU 2018/0355

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för i vilken
instans styrdokument beslutas. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utsända förslaget
på remiss för yttrande till kommunens nämnder och styrelser.
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att ett program för
styrning har tagits fram, som skapar en enhetlig struktur för
styrdokument i Lunds kommun, och anser att förslaget är tydligt och
väl genomarbetat. Det stämmer också i stora drag väl överens med
den struktur för styrdokument, som kultur- och fritidsförvaltningen
har tagit fram under den översyn av kultur- och fritidsnämndens
egna styrdokument, som genomfördes under perioden 2016-2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018, inkommet den
31 augusti 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018, § 146
Förslag till program för styrning, inkommet den 31 augusti 2018

Yrkanden
Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Birger Swahn (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gabor
Tilesch (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för
styrning samt översända yttrandet till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens förslag.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 127

Yttrande över förslag från PIL om att instifta
en idrottens Wall of Fame
Dnr KU 2018/0359

Sammanfattning
Kommunkontoret har remitterat en skrivelse från PIL
(Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) för yttrande, i
vilken organisationen föreslår att en idrottens ”Wall of Fame” ska
instiftas i Lunds kommun och att Sparbanken Skåne Arena ska bli
huvudsäte. Syftet är att hedra personer, aktiva och ledare, som inom
idrotten har satt Lund särskilt på kartan. Kultur- och
fritidsnämndens yttrande ska vara kommunkontoret tillhanda senast
den 30 oktober 2018.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ställa sig positiv till PIL:s förslag
avseende en idrottens ”Wall of Fame” i samverkan med Sparbanken
Skåne Arena. Dock anser förvaltningen att ett förtydligande
beträffande ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter behövs i det
framtida arbetet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 4 september 2018
Skrivelse från PIL , ”Idrottens Wall of Fame – Lund”,
daterad den 1 november 2017
Remissvar från Sparbanken Skåne Arena, daterat den 19 juni 2018

Yrkanden
Peter Bergwall (MP), Gabor Tilesch (S), Birger Swahn (M), Gunnar
Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (-)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Peter
Bergwall (MP) med flera om att bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar att bifalla detsamma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ställa sig positiv till förslag beträffande en idrottens ”Wall of
Fame” utifrån vad som anges i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Protokollsanteckningar
Birger Swahn (M) för, med instämmande från Gunnar Brådvik (L),
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (-), följande
anteckning till protokollet:
”Vi ser positivt på förslaget från PIL. Kultur- och fritidsnämnden bör
dock inte ansvara för det organisatoriska.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 128

Återrapportering till kommunfullmäktige
avseende Föreningarnas Hus
Dnr KU 2018/0149

Sammanfattning
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet, som erbjuder kontorsoch möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds
kommun, ett stöd som för närvarande utgörs av 200 000 kronor per
år.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2015 att uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa
ett Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt att
kultur- och fritidsnämnden skulle verka för att utredningen skulle
ske i nära dialog med berörda nämnder och ideella föreningar.
Kommunfullmäktige har i ekonomi- och verksamhetsplan 20162018 avsatt 200 000 kronor per år för verksamhetsbidrag till
Föreningarnas Hus.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2016
beslutade man att föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett
Föreningarnas Hus. Den 24 november 2016 beslutade
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ett
Föreningarnas Hus skulle nu bildas. Paraplyorganisationen för
idrottsföreningar i Lunds kommun (PIL) och Lunds ideella
föreningars paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS) skulle
gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset. Kultur- och
fritidsnämnden skulle följa upp verksamheten med återrapport
senast hösten 2018.
För att uppfylla kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få
påbörja arbetet bildade PIL och LIPS föreningen Föreningarnas Hus i
Lund och rekvirerade medel för det första året. I mars 2017 öppnade
Föreningarnas Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till
Lunds föreningar.
Föreningen Föreningarnas Hus målsättning är att hitta en långsiktig
lösning för Föreningarnas Hus i Lund och i sin återrapport ger
styrelsen sina reflektioner med rekommendationer och tankar om
framtiden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna
återrapporten från Föreningarnas Hus, utvärdering av verksamheten
och återkoppling kring dialogen med föreningslivet i de östra delarna
av kommunen samt översända underlaget till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
Rapport från föreningen Föreningarnas Hus i Lund, inkommen den
14 mars 2018
Beslut från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 280

Yrkanden
Gabor Tilesch (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gabor
Tilesch (S) med flera om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på nämnda
yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna återrapporten från Föreningarnas Hus samt
översända densamma till kommunfullmäktige

att

anse utvärdering av föreningen Föreningarnas Hus och den
löpande dialogen med föreningslivet i de östra delarna
besvarade utifrån vad som anges i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse samt översända
densamma till kommunfullmäktige

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Lunds kommun behöver ett Föreningarnas Hus. Feministiskt
initiativ instämmer i förvaltningens förslag.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 129

Rapporter 2018
Dnr KU 2018/0007

Sammanfattning
A Information om fristadsförfattare i Lund
Kulturchef Annika Eklund informerar om pågående arbete med
kommunens mottagande av en fristadsförfattare i Lund i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut år 2015. Nästa steg i processen är
att utse en fristadsförfattare, vilket under hösten 2018 kommer att
göras av kultur- och fritidsnämndens presidium i samverkan med
tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen samt sakkunnig från
Författarförbundet. Utsedd fristadsförfattare bör kunna vara på plats
i Lund under våren 2019.
B Information om kommunens framtagande av en evenemangsoch mötesstrategi
Kultur- och fritidsnämndens presidium ställde under 2017 en
skrivelse till kommunstyrelsen angående Lunds kommuns behov av
en evenemangs- och mötesstrategi. Arbetet med framtagande av en
sådan har nu påbörjats av kommunkontorets näringslivsavdelning i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Ett förslag har nu
remitterats till nämnder och styrelser samt övriga intressenter.
C Information om digital möteshantering
Nämndsekreterare Katarina Franzén informerar om pågående
arbete med förändrade rutiner inom kommunens digitala
möteshantering.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 130

Redovisning av meddelanden 2018
Dnr KU 2018/0008

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över
meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
18 oktober 2018.
Följande meddelanden redovisas:
1. Beslut från kommunfullmäktige den 30 augusti 2018, § 113,
avseende välfärdsrapport 2017 för Lunds kommun,
dnr KU 2018/0408
2. Beslut från kommunfullmäktige den 30 augusti 2018, § 116,
avseende kulturpolitiskt program för Lunds kommun,
dnr KU 2017/0138
3. Beslut från kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 142,
avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun under mandatperioden 20192022, dnr KU 2018/0409
4. Beslut från kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 143,
avseende uppdrag från partiöverläggningar, dnr KU 2018/0410
5. Beslut från kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 148,
avseende kemikalieplan för Lunds kommun, dnr KU 2017/0872
6. Beslut från kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 152,
avseende motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående en lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans gentemot
kränkningar och övergrepp, dnr KU 2017/0833
7. Beslut från kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 153,
avseende motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L)
om att samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster,
dnr KU 2017/0882
8. Beslut från kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 265, avseende
delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Lunds kommun,
dnr KU 2018/0353
9. Beslut från kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 266, avseende
beställning av nytt bibliotek inom kvarteret Kryptan i Södra Sandby,
dnr KU 2017/0401

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
10. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2018,
§ 161, avseende remittering av förslag till evenemangsstrategi för
Lunds kommun, dnr KU 2018/0407
11. Beslut från servicenämndens arbetsutskott den 5 oktober 2018,
§ 11, avseende konsekvensbeskrivning för arenahallarna i Lund,
dnr KU 2018/0151
12. Beslut från Trafikverket avseende fastställelse av järnvägsplan
för ombyggnad av södra stambanan, fyra spår Lund-Flackarp, Lunds
och Staffanstorps kommuner, Skåne län, dnr KU 2018/0010

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober
2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av meddelanden

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 131

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 18 oktober 2018:
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2018/§ 53
5. Stipendie- och bidragsärenden
5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och
unga
Sammanställning av beslut under september 2018,
dnr KU 2018/0009
Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut den 18 oktober 2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-10-18

Reservation rörande yttrande om kulturpolitiskt handlingsprogram
Alliansen reserverar sig mot nämndens beslut att godkänna yttrandet kring yttrandet om
återremissen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet. Vi är bekymrade över att
återremissens uppdrag om att utreda konsekvenserna av att Konsthallen och Kulturskolan inte
längre ska ha ett uppdrag för sina verksamheter inte genomförts på ett tillfredsställande sätt.
Det är inte rimligt att två av de största verksamheterna i kommunens kulturbudget ska sakna
ett uppdrag för sin verksamhet. Om det liggande förslaget till kulturpolitiskt
handlingsprogram antas riskerar det att skapa en otydlighet i verksamheternas målsättning.
Vi reserverar oss därför till förmån för våra yrkanden:


Att skicka över förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för kännedom.



Att som yttrande till kommunstyrelsen rekommendera kommunstyrelsen att
rekommendera kommunfullmäktige att inte anta handlingsprogrammet i dess
nuvarande form.

Birger Swahn (M)

Fabian Zäll (L)

Gunnar Brådvik (L)

Sven Ingmar Andersson (C)

