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§ 32
Val av justerare och godkännande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som justerare utse Adrian Borin (M) samt att godkänna föredragningslistan
enligt kompletterat utskick 2013-03-12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Motion gällande klimatsmarta idrotts- och
kulturevenemang.
Dnr KU 2013/0019
Sammanfattning
Miljöpartiet har i en motion framfört förslag om att klimatanpassa evenemang i
Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämndens hänvisar i sitt beslut till ”Lathund
för inköp av miljömässigt och socialt hållbara gåvor och catering”. I denna
skrivelse finns en checklista för miljömässiga och sociala hänsynstagande vid
event, konferenser och möten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2013.
Lathund för inköp av miljömässigt och socialt hållbara gåvor och catering,
kommunkontoret, uppdaterad juni 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2013.

Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar enligt följande:
Yrkande 1: ”Att nämnden ska yrka i enlighet med motionen.”
Yrkande 2: ”Skrivelsens checklista ska användas vid alla idrotts- och
kulturevenemang i Lunds kommuns regi eller arrangemang som på något sätt
stöds av medel från Lunds kommun.”
Holger Radner (FP) med flera yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Nämnden ajourneras i tio minuter.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra motförslag till
Holger Radners (FP) yrkande ställer ordföranden proposition på dessa och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Erik Hammarströms (MP) andra
yrkande, ”Skrivelsens checklista ska användas vid alla idrotts- och
kulturevenemang i Lunds kommuns regi eller arrangemang som på något sätt
stöds av medel från Lunds kommun.”, som motförslag till huvudförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för bifall till Holger Radners (FP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Erik Hammarströms (MP) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Holger Radner (FP), Martin Klette FP),
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltan G Wagner (KD) röstar Ja
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum röstar Nej.
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att bifalla
Holger Radners (FP) m.fl. yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
rekommendera skrivelsens checklista vid alla idrotts- och
kulturevenemang i Lunds kommuns regi eller arrangemang som på
något sätt stöds av medel från Lunds kommun.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet inlämnar skriftlig reservation enligt bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Redovisning av revisionsrapporter i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KU 2013/0131
Sammanfattning
Kommunrevisionen har 2013-02-26 inkommit med en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden där man uppmärksammar hantering och redovisning av
revisionsrapporter. Revisionen begär in en beskrivning av hur samtliga nämnder
hanterar revisionsrapporter, samt erbjuder möjligheter för ledamöterna att föreslå
förbättringar/åtgärder med anledning av överlämning av överlämnade
granskningsrapporter. Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sitt svar till
kommunrevisionen hur revisionsärenden redovisats och/eller beslutats i
nämnden under 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2013.
Kommunrevisionens skrivelse den 13 februari 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens svar såsom nämndens svar
till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Besvarande av skrivelse från Simklubben Poseidon, från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Simklubben Poseidon har under hösten 2012 inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen i Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden har fått
skrivelsen till sig för besvarande. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sin
tjänsteskrivelse att kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig dialog
med de olika föreningar och intressenter som bedriver tränings- och
tävlingsverksamhet i Högevall. Förvaltningen skriver ytterligare att man inte
anser att ytterligare styrgrupper behövs med att förvaltningen har ambitionen att
ha kontinuerliga brukarrådsmöten med de föreningar som har sin verksamhet
förlagd till anläggningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2013.
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21 den 28 januari 2013.
Skrivelse Simklubben Poseidon, Förslag till framtagande av strategi för bad- och
simverksamheten i Lund den 31 oktober 2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet i avvaktan på möte mellan kultur- och
fritidsnämndens presidium och Simklubben Poseidon.

Beslut expedieras till:
Simklubben Poseidon
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Avskrivning av del av lån till Lunds Bollklubb
Dnr KU 2013/0048
Sammanfattning
Lunds kommun har 2002 genom kommunstyrelsen tecknat avtal med Lunds
Bollklubb om reglering av skuld till Lunds kommun. Genom utveckling av
Klostergårdens idrottsområde enligt ny detaljplan förändras förutsättningar för
föreningens klubbstuga så att det finns anledning att förändra fordran för lån till
Lunds Bollklubb.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2013.
Avtal mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsen och Lunds Bollklubb
den 2 maj 2002.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära att fordran för lån till Lunds Bollklubb för
lån för uppförande av klubbstuga upphör för den skuld som återstår per
den 31 december 2012.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lunds Bollklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Avtal Lundaspelen, Lugi handboll och basketklubben IK
EOS 2012-12-03 till 2017-12-03.
Dnr KU 2013/0023
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna kultur- och fritidsförvaltningens
åtgärd att för nämndens räkning underteckna avtal med Lugi Handbollsförening
och Idrottsklubben EOS för genomförande av Lundaspelen. Avtalet gäller i fem
år från och med undertecknande 3 december 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2013.
Avtal om Lundaspelen den 3 december 2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens åtgärd att underteckna
gemensamt avtal för Lundaspelen mellan nämnder i Lunds kommun
och föreningarna Lugi Handboll och IK EOS.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Avtal för undervattenskameror på Högevall.
Dnr KU 2013/0119
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till avtal med Simklubben
Poseidon. Avtalet tecknas för att garantera Simklubben Poseidon möjligheter att
kunna använda den av dem inköpta kameraanläggningen, i träningsbassängen, i
sådan utsträckning att anläggningen kan finansieras. Avtalstiden löper över 10 år
och garanterar SK Poseidon 1 500 bokningsbara timmar årligen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2013
Avtal om undervattenskameror den 27 februari 2013.

Beslutsgång
att
teckna avtal med Simklubben Poseidon gällande kamerasystem i
enlighet med redovisat förslag.

Beslut expedieras till:
Poseidon
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Avtal med Lunds volleybollklubb gällande beacharena i
Borgareparken.
Dnr KU 2013/0120
Sammanfattning
Föreningen Lunds Volleybollklubb har beviljats bidrag om 300 000 kr från
Riksidrottsförbundet och 300 000 kr från Sparbankstiftelsen Öresund för
anläggande av en beacharena i Borgarparken för beachvolley, beachfotboll och
beachhandboll. Bidraget har som villkor att Lunds kommun är med och
finansierar anläggningen med minst motsvarande belopp vad gäller bidraget från
Riksidrottsförbundet och att det säkerställs att Lunds Volleybollklubb kan nyttja
anläggningen vid vissa givna tillfällen under en period av 10 år.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2013.
Avtal om villkor för upplåtelse av beacharena i Borgareparken.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag att underteckna avtal om
villkor för upplåtelse av beacharena i Borgareparken mellan Tekniska
nämnden och Lunds Volleybollklubb.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Lunds Volleybollklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Avtal för beacharena i Stadsparken.
Dnr KU 2013/0089
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna kultur- och fritidsförvaltningens
åtgärd att för nämndens räkning underteckna avtal
mellan Tekniska nämnden, Lugi Handboll och H 43 för upplåtelse av
beacharena i stadsparken. Avtalstiden löper från 1 september 2012 till
30 september 2022.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2013.
Avtal om villkor för upplåtelse av beacharena i stadsparken.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens åtgärd att underteckna avtal
om villkor för upplåtelse av beacharena i stadsparken mellan Tekniska
nämnden, Lugi Handbollsförening och föreningen H 43.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Lugi Handbollsförening
H 43
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Rapporter
Redogörelse för förvaltningens dokumenthanteringsplan och
utrymme för gallring enligt nämndens uppdrag KU §13/2013.
KU 2013/0075
Jurist Göran Sundberg redogör för kultur- och fritidsförvaltningens skriftliga
rapport om gallringsrutiner utifrån nämndens dokumenthanteringsplan.
Rapporteringen görs utifrån det uppdrag som nämnden ålagt förvaltningen i
kultur- och fritidsnämndens beslut den 6 februari 2013 §13.
Information om EVP och budget 2014
KU 2013/103
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om arbetet med ekonomisk
verksamhetsplan och budget inför 2014. Diskussioner kring investeringar
kommer att föras i presidiet och beredningen inför nästa nämnd.
Victoriastadion
KU 2013/0530
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om möte med Allmänna
Tennisklubben i Lund (ATL) och de förhandlingar som förs. Kultur- och
fritidsförvaltningen för diskussioner med föreningarna i Victoriastadion och
Lundafastigheter angående underhållsplan för anläggningen.
Högevall efter invigningen, samt uppdrag från KSAU gällande profilering
KU 2012/0543
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om det förbättringsarbete
som utförs på Högevall efter invigningen och att information i ärendet finns att
läsa på Högevalls och Lunds hemsidor.
Klostergårdens idrottsområde
KU 2012/0031
Utvecklingsstrateg Per Hellman och kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson
informerar om de fortsatta byggnationerna på Klostergårdens idrottsområde.
Kultur- och fritidsförvaltningen har godkänt föreslagna ritningar för hus A, B
och C vilka bifogats kallelsen till nämndens möte.
___

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
Klezmerfestivalen 2013 KU
2013/0111
Beslut att inte bevilja
kulturprojektbidrag till
Internationella Uiguriska PEN
KU 2013/0109
Beslut om beviljande av
projektbidrag till
”Popstadfestivalen 2013” KU
2013/0093
Beslut om beviljande av
kulturprojektbidrag ”Gästspel
på Kuba – Max” KU
2013/0134
Beslut om beviljande av
verksamhetsbidrag Föreningen
Underground KU 2012/0424.
Beslut att bevilja
föreningsbidrag
till Lunds Bollklubb KU

8.4.5

2013-03-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8.4.5

2013-03-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8.4.5

2013-03-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8.4.5

2013-03-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef

8.4.5

2013-02-15
Torsten Schenlaer,
kulturchef
2013-02-07
Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef

3

4

5

6

7

7.4.1

Nr 31-39, delegationsbeslut i personalärenden 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Meddelanden
Förslag till energiplan för Lunds kommun - remissversion.
KU 2013/0127
Justering av budgetramar år 2013 till följd av läraravtalet, beslut i kommunfullmäktige
§ 6, 31 januari 2013.
KU 2013/0097
Medborgarförslag angående Folkets Park, beslut i kommunfullmäktige § 18, 31 januari
2013
KU 2012/0325
Begäran om överföring av medel till 2013 för eftersatt underhåll av idrotts- och
fritidsanläggningar, beslut i kommunstyrelsen § 44, 6 januari 2013.
KU 2012/0533
Medborgarförslag angående biblioteket på Väster i Lund, beslut i kommunfullmäktige,
§ 71, 31 januari 2013.
KU 2012/0324
Åtgärder för att nå Lunds klimatmål, beslut i kommunstyrelsen, § 62, 6 februari 2013.
KU 2011/0085
Medborgarbrev angående förslag om lokalisering av skatepark i Dalby.
KU 2013/0040
kommunala studentrådets protokoll 2013-02-26.
KU 2013/145
Möjlighet att nominera till Region Skånes kulturpris 2013.
___

Justerare

Utdragsbestyrkande

