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§ 15
Fastställande av dagordning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna dagordningen med följande
ändringar:
Tillägg av ärende ”Rättelse av kultur- och fritidsnämndens protokoll
2013-02-06”, § 17/2013.
Borttagande av beslutsärende ”Avskrivning av del av lån till Lunds Bollklubb”,
punkt 10.
__

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Rättelse av protokoll 2013-02-06
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har sammanträtt 2013-02-06 och protokollet
justerats. Ledamöter i nämnden har efter protokollets justerande efterfrågat att
kompletterande reservationer tillförs beslut i KU §13/2013 och KU § 14/2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna tillägg av reservationer från Saima Jönsson Fahoum (V),
Lena Kronberg (V) och Gun Jönsson (C), till kultur- och
fritidsnämndens protokoll 2013-02-06, KU §13/2013, Begäran om
att få ut allmän handling,
samt
att

godkänna tillägg av reservationer från Saima Jönsson Fahoum (V)
och Lena Kronberg (V) till kultur- och fritidsnämndens protokoll
2013-02-06, KU §14/2013, Tillägg till kultur- och
fritidsnämndens verkställighets- och delegationsordning.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Årsanalys 2012
Dnr KU 2012/0573
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2012 för
kultur- och fritidsnämnden. Årsanalysen utgör den samlade redovisningen för
nämnden och ska lämnas till kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns
samlade årsredovisning för 2012. Förvaltningen har dessutom, i en
kompletterande del, sammanställt verksamheternas fullständiga årsredovisning
vilken redovisas i nämnden.
Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har klarat fullmäktiges mål
genom att uppfylla sju av elva verksamhetsmål och fyra av nio indikatorer.
Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat och frisknärvaron har ökat till 96,1 %.
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att man i dagsläget inte upplever
några bristyrken eller svårigheter med rekrytering. Flera satsningar på att bli en
attraktiv arbetsgivare sker i förvaltningen såsom ledarutveckling. Totalt visar
förvaltningen ett positivt resultat om 6 352 tkr för 2012 varav 6 200 tkr avser
Högevall. Investeringsbudgeten visar ett överskott om 17 141 tkr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2012 den 4 februari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsredovisning 2012 till
nämnden 4 februari 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till Årsanalys 2012 och översända
det till kommunstyrelsen
samt
att

godkänna kompletterande årsredovisning 2012 till kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys 2012)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Bokslut 2012 och begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2012 till 2013 samt ökning av
investeringsram 2013.
Dnr KU 2013/0047
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till bokslut 2012 för kulturoch fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 6 352
tkr i driftbudget för 2012, varav 6 200 tkr avser Högevallsbadet. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att bokslutet för 2012 regleras med sammanlagt 1
151 tkr för åtgärder som saknat medel i driftsbudget 2012 samt för årets
överskott exklusive Högevallsbadet.
Investeringsutgifterna visar ett överskott med 17 141 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att medel om 12 823 tkr förs över till
investeringsram för 2013 för projekt som ännu inte slutförts. Samtidigt beräknas
beviljade investeringsmedel om 5 000 tkr för Klostergårdens mötesplats inte
behöva tas i anspråk vilket gör att det totala nettotillskottet till utgiftsramen för
2013 blir 7 823 tkr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära att kostnaderna utanför ram för Drottens
kyrkomuseum, arrangemang 30:e november, underhåll av konst,
vandrarhemmet Tåget och totalhyra Nöbbelövs bibliotek
kompenseras med 704 tkr och balanseras över i ny driftsbudget
för 2013

Justerare

att

av kommunstyrelsen begära att särskilda medel vid bokslut för
projektet Kulturgaranti för barn och unga om 250 tkr och medel för
periodiskt underhåll av väg till Skryllegården om 45 tkr balanseras
över från 2012 till 2013

att

av kommunstyrelsen begära att övrig positiv budgetavvikelse om
152 tkr och balanseras över i ny driftsbudget för 2013

att

av kommunstyrelsen begära att utgiftsramen för investeringsmedel
ökas med sammanlagt 13 023 tkr för Högevallsbadet, matcharena
och träningsplan vid Klostergårdens idrottsplats och för
konstgräsplan vid Linero idrottsplats

Utdragsbestyrkande
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samt
att

av kommunstyrelsen begära att utgiftsramen för investeringsmedel
för 2013 kan minskas med 5 000 tkr till följd av senareläggning av
Mötesplats Klostergården.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Förslag om medel för skateanläggning i Dalby
Dnr KU 2013/0040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har inför investeringsprövning föreslagit att medel
för anläggande av skateanläggningar i stadsdelar ska prioriteras. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att en skateanläggning i Dalby prioriteras under
2013. Förvaltningen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden saknar
investeringsmedel för att skapa en skateanläggning i Dalby. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår därför att nämnden begär investeringsmedel med
500 tkr för 2013 från kommunstyrelsen för att kunna uppföra en skateanläggning
i Dalby.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om skateboard i Lund den 2 februari
2012.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2011, § 127, angående svar på
medborgarförslag rörande byggande av skateboardanläggning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära utökad utgiftsram för
investeringsbudget med 500 tkr för 2013 för att kunna påbörja
projektering och anläggande av skateanläggning i Dalby.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Fokus Dalby
Dalby Skateförening
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 20
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 med flera
(Solbjersområdet) - Samråd
Dnr KU 2012/0580
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för del av Östra Torn
27:2 med flera, Solbjersområdet, för samråd. Detaljplanens syfte är att pröva
lämpligheten av att bygga ut den södra delen av Lund NE/Brunnshög till ett
område med blandade funktioner. Kultur- och fritidsnämnden belyser i sitt svar
de områden ur detaljplanen som är angelägna för verksamhet inom kultur- och
fritidsområdet. Dessa områden är: bibliotek, parker och grönområden samt gångcykel- och ridvägar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2013.
Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan-samrådshandling den 30 oktober
2012 med tjänsteskrivelse och bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka förslaget till detaljplan.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 21
Ramprogram för sjukhusområdet och södra
universitetsområdet i Lund - Programsamråd
Dnr KU 2013/0038
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt ramprogram för södra lasarettsområdet och
södra sjukhusområdet för samråd. Kultur- och fritidsnämnden anser, utan att
kommentera programmets alla delar, att ramprogrammet har en hög och
genomarbetad kvalitet som på ett allsidigt sätt kan vara styrande för de aktuella
områdenas framtida utformning och funktioner.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2013.
Stadsbyggnadskontorets ramprogram den 1 november 2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till Ramprogram för södra lasarettsområdet och
södra sjukhusområdet med de kommentarer som anges i
tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 22
Samråd detaljplan Paradis 51
Dnr KU 2013/0024
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för norra delen av
Paradis 51 m fl i Lund för samråd. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker
förslaget då det ökar områdets attraktion och betydelse för boende och
verksamma i Lund, med tillägget att det är viktigt att kultur- och miljövärden i
bebyggelse och växtlighet tas tillvara i så hög utsträckning som möjligt.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2013.
Stadsbyggnadskontorets Samrådshandling-Planbeskrivning upprättad den 26
oktober 2012 med bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka förslaget till detaljplan med tillägget att det är viktigt att
kultur- och miljövärden i bebyggelse och växtlighet tas tillvara i så
hög utsträckning som möjligt.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 23
Remiss från tekniska nämnden gällande Ljusplan för
Lunds stadskärna och Stadsparken
Dnr KU 2013/0002
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i remiss bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig om
Förslag till ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken. Kultur- och
fritidsnämnden anser att dokumentet ger en god grundkurs om belysningens positiva
effekter på stadsrummet och pekar på möjligheter. Samtidigt är det oklart vilken tyngd
dokumentet har för genomförande av idéerna, liksom ansvarsfördelning inom
kommunen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt beslut att kommunen tar ett
samordnat, förvaltningsövergripande grepp om genomförande av planens visioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remissyttrande Förslag till ljusplan för Lunds stadskärna
inklusive Stadsparken, kultur- och fritidsnämnden 2013-02-01.
Förslag till ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken, remissutgåva
reviderad enligt beslut i teknisk nämnd 2012-06-20.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse såsom
nämndens svar till tekniska nämnden.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 24
Remiss medborgarförslag uteschackspel
Dnr KU 2013/0045
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som remitterat ärendet till
tekniska nämnden. Förslagsställarna i medborgarförslaget önskar att ett uteschackspel
anläggs på Stortorget. Tekniska förvaltningen och nämnden ställer sig positiva till att
allmän plats används för schackspel, däremot anser man inte att Stortorget är den mest
lämpliga placeringen av ett uteschackspel.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av initiativet till tillkomsten av ett
uteschackspel och ställer sig positiva till tekniska nämndens beslut och att samverka
med tekniska förvaltningen i diskussionen om lämplig placering.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 februari 2013.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2012.
Medborgarförslag den 20 september 2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till att kultur- och fritidsförvaltningen samverkar
med tekniska förvaltningen i diskussionen om lämplig placering av
uteschackspel, enligt kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 25
Victoriastadion, förslag till avtal
Dnr KU 2012/0530
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förändrade förutsättningar för
hyresavtal för Viktoriastadion från och med 2013-07-01 i förhållande till
nämndens beslut i december 2012. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med Allmänna
Tennisklubben i Lund och Lugi Motionsförening för tiden 1 juli 2013 till 30 juni
2023 med en hyressättning som utgår från den hyra som gäller för 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 januari 2012, § 7.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 december 2012, § 132.
Yrkanden
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar på återremiss för att uppdra till förvaltningen
att ta fram ett avtal som gäller i fem år.
Joakim Fridberg (S) och Holger Radner (M) yrkar avslag på yrkandet om
återremiss.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande och
Joakim Fribergs (S) och Joakim Radners (FP) yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Joakim Fribergs (S) och Joakim Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal
från och med 2013-07-01 med Allmänna Tennisklubben i Lund,
ATL, med en årshyra av 3 082 tkr i enlighet med angivna
förutsättningar,
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal
från och med 2013-07-01 med Lugi Motionsförening med en årshyra
av 1 880 tkr i enlighet med angivna förutsättningar, samt

att

ta fram förutsättningar för stöd till Lugi Badminton för verksamhet
som bedrivs i Viktoriastadion.

Reservationer
Sven Ingmar Andersson reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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Beslut expedieras till:
Allmänna tennisklubben i Lund
Lugi Motionsförening
LUGI Badminton
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Avtal Lunds Konst/ Designskola 2013.
Dnr KU 2012/0575
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förutsättningar för nya hyresavtal för
verksamhet i lokaler i Gamla Brandstationen som idag hyrs från Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF).
LKF har under 2012 anmält att man har för avsikt att fullfölja ny detaljplan för
fastigheten Brandstationen 6 vilken medger utbyggnad med bostäder. Denna
avsikt innebär att hyresgäster i aktuella byggnader måste lämna sina lokaler.
Kultur- och fritidsförvaltningen anmälde till LKF att hyresavtal med Lunds
kommun för bildskolans tidigare lokal inte hade sagts upp varför LKF var
skyldiga att anvisa nya lokaler för verksamheten i lokalerna. LKF har som
kompensation erbjudit kultur- och fritidsförvaltningen ersättningslokaler med en
omfattning på cirka 800 kvm vid Måsvägen/Åldermansgatan inom fastigheten
Länsmannen 1
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2013.
Hyresavtal med LKF tecknat den 7 december 1995.

Beslutsgång
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med biträde av
serviceförvaltningen teckna nytt hyresavtal med fastighetsägare som
LKF anvisar om lokaler för upplåtelse till Folkuniversitetet för
Lunds Konst/Designskola,
samt
att

teckna nytt avtal med Folkuniversitetet med biträde av
serviceförvaltningen om lokaler för Lunds Konst/Designskola med
villkor som medför full kostnadstäckning för inhyrda lokaler från
extern fastighetsägare.

Beslut expedieras till:
Folkuniversitetet
LKF, Mats Widerdal
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 27
Ishallen, hyreskontrakt med Lundafastigheter.
Dnr KU 2009/0108
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen
godkänner förslag till internt hyresavtal med servicenämnden för ishallen. I det
förslag som presenteras uppgår kallhyran till 6 800 000 kr per år att gälla från
och med den 1 januari 2013. Det innebär en hyresökning med 6,3 % till följd av
att den slutredovisade investeringsutgiften ökat gentemot planerad utgift. I den
ökade investeringsutgiften ingår bland annat specialutrustning för
energisparåtgärder vilka i sin tur minskar energiförbrukningen för anläggningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2013.
Avtalsförslag för ishall den 15 januari 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
teckna internt hyresavtal med servicenämnden för ishallen i enlighet
med redovisat förslag.

Expedieras till:
Serviceförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 28
Hyresavtal med Actic på Högevall
Dnr KU 2012/0464
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan 1999 ett avtal med Actic Sverige AB
(tidigare Medic Operating AB) om hyra av friskvårdslokaler på Högevall. I och
med om- och tillbyggnaden av Högevall har Actic getts möjlighet att utöka sina
lokaler och verksamhet. Det vid nämndens möte gällande hyresavtalet löper
fram till och med 2014-08-31.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal för friskvårdslokaler på Högevall
med Actic Sverige AB.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tjänsteskrivelse Hyresavtal Actic, 2013-01-28
Kultur- och fritidsförvaltningen, Förslag till Hyresavtal Actic, 2012-08-15
Serviceförvaltningen, Hyresavtal Högevall, 2012-09-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut, Hyresavtal Medic Operating AB, 1998-08
Kultur- och fritidsförvaltningen, Hyresavtal Medic Operating AB, 1998-08-31
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tjänsteärende, 2007-01-10

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna hyresavtal med
Actic Sverige AB för Högevall.

Expedieras till:
Actic Sverige AB
Akten
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Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

18

Sammanträdesdatum

2013-02-14

§ 29
Rapporter
Medarbetarenkät
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för medarbetarenkät som gjorts på
kultur- och fritidsförvaltningen under vecka 45. Enkäten har utvidgats sedan den
senast gjordes 2010 och förvaltningen har haft en svarsfrekvens på 82%. Kulturoch fritidsförvaltningen är den förvaltning i kommunen som visat störst
förbättring sedan den senaste mätningen 2010.
Klostergårdens fotbollsarena
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att lokalprogram och ritningar
inkommit över planerade lokalerna på Klostergårdens idrottsplats.
Information om Fågelvallen
KU 2013/0044
Idrottschef Dan Kanter informerar om den stora mängd brev och skrivelse med
cirka 600 namnunderskrifter som inkommit till kultur- och fritidsnämnden. Den
rapport som bifogats kallelsen med redogörelse för åtgärder går som svar till
inkomna brevskrivare.
Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott KS §23/2013 att utreda
lokalisering av skateanläggning i Lunds kommun
KU 2013/101
Idrottschef Dan Kanter informerar om att kultur- och fritidsnämnden tilldelats
uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa förslag på lämpliga
placeringar av en skateboardanläggning i Lund.
Ekonomisk situation för Lunds bollklubb
KU 2013/0048
Förvaltningsdirektör Urban Olsson redogör för de senaste förhandlingarna med
Lunds Bollklubb.
__
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§ 30
Anmälan av delegationsbeslut
Följande beslut fattade på delegation redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Kulturchef Torsten Schenlaer redogör för de beslut som tagits gällande Bibu.se.
Nummer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Yttrande till KS över fördelning
av medel ur Caféfonden. KU
2012.0353

7.4.9

2013-01-29
Utvecklingsstrateg
Holger Andersson

2

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
Humorfestivalen. KU
2012/0396
Beslut att inte bevilja
verksamhetsbidrag till bibu.se

8.4.5

2013-01-30
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8.4.5

2013-02-01
Torsten Schenlaer,
kulturchef

4

Beslut om beviljande av
projektbidrag till ”Fragment av
Liv”
KU 2013/0049

8.4.5

2013-02-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

5

Beslut om beviljande av
projektbidrag för ”Fotografi i
Fokus biennal 2013”. KU
2013/0050
Beviljande av utbildning för
nämndsledamot KU 2013/058

8.4.5

2013-02-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

1.2.8

2013-01-24
Kultur- och
fritidsnämndens
Ordförande.

7

Avslag av projektbidrag till
avveckling ab bibu.se
KU 2013/0086

8.4.5

2013-02-07
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8

Beslut om beviljande av
projektbidrag till ”Utställning
med Sven Nordqvist”,
Konstförening Aura. KU
2013/0091

8.4.5

2013-02-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

3

6

Nr 15-30, delegationsbeslut i personalärenden 2013.
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§ 31
Meddelanden
Meddelande och avtalsförslag från ATL gällande avtal på Victoriastadion
KU 2010/0099
Regional kulturplan för Skåne 2013-2015
KU 2012/0172
Kommunfullmäktiges beslut om krisberedskapsplan § 235
KU 2012/0241
Motion Miljöpartiet gällande klimatsmarta idrotts- och kulturevenemang
KU 2013/0019
Meddelande från medlemmar i Dalby Skate gällande bygglovshandlingar.
KU 2013/0040
Synpunkter på Fågelvallen
KU 2013/0044, komplement till rapport om Fåelvallen i ordinarie kallelse.
Kommunstyrelsen § 18, Nationella minoriteter
KU 2013/0054
Kommunstyrelsen § 17 Integrationsråd
KU 2013/0057
Beslut tekniska nämndens presidium TN § 1, Genomförande av stadsparkens
förnyelse etapp 2 och 3.
KU 2013/0059
Skrivelse från Fotbollsalliansen Lunds Kommun (FALK) gällande nämndens
beslut om taxor 2013 samt svarsskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen.
KU 2013/0066
Brev från Bibu gällande begäran om medel (350 000 kr).
KU 2013/0086
Utredningsuppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott KS §23/2013 gällande
lokalisering av skateanläggningar i Lunds kommun.
KU 2013/101

__
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