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§ 59
Val av justerare och godkännande av ärendelista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att utse Joakim Friberg (S) till justerare. På begäran av nämndsledamot Zoltan G
Wagner läggs rapport ”Östra Torns Ryttarförening” till ärendelistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Budgetuppföljning 2013 -muntlig rapport
Dnr KU 2013/0260
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic redovisar resultaträkning till och med 31 maj
2013. Vid maj månads slut visar kultur- och fritidsnämnden ett underskott om
2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på felaktig periodisering av
personal- material och lokalkostnader. Helårsprognosen visar ett överskott på
9 700 tkr för 2013 vilket främst beror på att viss byggnation på Klostergårdens
mötesplats respektive Klostergårdens fotbollsarena har senarelagts.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens powerpointrapport 2013-06-12.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
notera informationen.
Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Riktlinjer för utredning av verksamhetsuppdrag till
Skolbibliotekscentralen 2013
Dnr KU 2013/0306
Sammanfattning
Sedan år 1996 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för Skolbibliotekscentralen i
Lunds kommun. Ansvaret för verksamheten överfördes då i sin helhet till
nämnden och verksamheten har fortsatt enligt gällande praxis. Något formulerat
uppdrag med ansvar och roller samt mål och inriktning för verksamheten har inte
funnits. I skrivelse till nämnden föreslår förvaltningen att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag, att i samverkan med skolförvaltningarna, tydliggöra
skolbibliotekscentralens uppgift i ett verksamhetsuppdrag, där behov står i
relation till tillgängliga resurser. Ett verksamhetsuppdrag talar om vad
Skolbibliotekscentralen ska uppnå och varför detta är viktigt. Det anger däremot
inte hur uppdraget ska genomföras.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 maj 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram
verksamhetsuppdrag för Skolbibliotekscentralen i enlighet med
förvaltningens förslag till riktlinjer.

Beslutet expedieras till:
Barn – och skolförvaltningarna
Utbildningsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Medborgarförslag ”Minigolfbana i Lund” för beslut i
kultur- och fritidsnämnden
Dnr KU 2012/0511
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har behandlats i kommunfullmäktige (§ 208, 25 oktober
2012) gällande anläggande av en minigolfbana (bangolf) i stadsparken i Lund.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen har i
samverkan med tekniska förvaltningen arbetat fram ett svar i ärendet. Kulturoch fritidsförvaltningen anser tillsammans med tekniska förvaltningen att ett
anläggande av en minigolfbana inte är möjligt att prioritera i stadsparken.
Skälen till detta är flera:
•
•
•
•

Efterfrågan på minigolf bedöms inte vara omfattande samtidigt
som kommuninvånarna gärna ser många andra önskemål förverkligade
i stadsparken.
Administration av klubbor och annan utrustning kräver resurser och
utförare.
Tekniska förvaltningen anger att den saknar finansiering för att bygga
en så pass högklassig anläggning för minigolf som man anser skulle
krävas i stadsparken.
Utöver detta pågår en utredning för skateboardanläggning i Lund där
ett av förslagen till placering är i anslutning till stadsparken. I det fall
en skateanläggning blir aktuell kommer denna att prioriteras som mer
angelägen än en anläggning för minigolf.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2013.
Kommunfullmäktige beslut den 25 oktober 2012, § 208.
Medborgarförslag, ”Minigolfbana i Lund”, Sven Hugo Mattsson, den 29 augusti
2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anse medborgarförslaget om minigolfbana i stadsparken vara besvarat i
enlighet med förvaltningens skrivelse.
Beslutet expedieras till:
Sven-Hugo Matsson
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Skrivelse gällande Spektrum 5.5, Basement LAN
Dnr KU 2013/0276
Sammanfattning
Föreningen Basement LAN har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen
om ett arrangemangsbidrag à 50 000 kronor för att genomföra ett LAN - event
kallat Spektrum 5.5 för datorspel. Kultur- och fritidsnämnden avslår Basement
LANs bidragsansökan med motiveringen att föreningen sedan tidigare erhållit
30 000 kronor i bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen via Kulturcash för att
kunna genomföra arrangemanget.

Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar att nämnden ska bevilja Basement LAN:s
ansökan om 50 000 kr i bidrag till Spektrum 5.5 genom omfördelning av medel
inom ram, i enlighet med bifogad skrivelse.
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag, nämligen att
avslå Basement LANs ansökan om 50 000 kronor i bidrag till Spektrum 5.5

Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Holger Radners yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens svar såsom nämndens svar
på den skrivelse Basement LAN ställt till kommunstyrelsen
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Rutiner för upphandling av offentlig utsmyckning 2013
Dnr KU 2013/0309
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 april 2012 gett förvaltningen i uppdrag
att ta fram rutiner för att säkerställa att upphandling av konst sker på ett hållbart
sätt. Detta har gjorts mot bakgrund av kommunrevisonens rapport om offentlig
utsmyckning som framfört synpunkter på upphandlingsförfarandet och Lagen
om offentlig upphandling.
Som ett led i arbetet med att ta fram rutiner har det visat sig nödvändigt att
revidera nuvarande regler för offentlig utsmyckning som fastställdes av
kommunfullmäktige 27 februari 1992 och reviderades 28 februari 2002.
Föreslagna ändringar gäller bland annat förtydliganden av gällande regler för
medel för underhåll av konst och att lägsta värde bör höjas för offentlig
utsmyckning vid om- och tillbyggnad.
Beslutsunderlag
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Aktuellt rättsläge avseende Upphandling
av konst/konstnärliga tjänster, den 5 oktober 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2013.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar bordläggning av ärendet.
Joakim Friberg (S) yrkar avslag på yrkande om bordläggning
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Holger Radners förslag och bordlägger ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet till nämndens möte i augusti.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Kommunkontorets upphandlingsenhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

8

2013-06-12

§ 65
Förslag till ändringar i regler för utsmyckning av
offentliga byggnader inklusive revidering av procentregel
Dnr KU 2013/0310
Sammanfattning
Mot bakgrund av kommunrevisonens rapport om offentlig utsmyckning och
Lagen om offentlig upphandling (LOU) har kultur- och fritidsnämnden den 18
april 2012 gett förvaltningen i uppdrag, att ta fram rutiner för att säkerställa att
hanteringen sker på ett hållbart sätt. Som ett led i detta arbete har det visat sig
nödvändigt att revidera nuvarande regler för offentlig utsmyckning som
fastställdes av kommunfullmäktige 27 februari 1992 och reviderades 28 februari
2002.
Föreslagna ändringar gäller bland annat förtydliganden av gällande regler för
medel för underhåll av konst och att lägsta värde bör höjas för offentlig
utsmyckning vid om- och tillbyggnad. Föreslagna ändringar ska först till
servicenämnden för yttrande innan kultur- och fritidsnämnden åter tar upp
ärendet för att gå vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges fastställda regler för offentlig utsmyckning av offentliga
byggnader, 1992-02-27 § 22 och § 284 och 2002-02-28, § 38
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2013.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar bordläggning av ärendet.
Joakim Friberg (S) yrkar avslag på yrkande om bordläggning
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Holger Radners förslag och bordlägger ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet till nämndens möte i augusti.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-12

§ 66
Översyn av riktlinjer för referensgruppen för konstinköp
Dnr KU 2013/0308
Sammanfattning
Mot bakgrund av kommunrevisionens rapport om offentlig utsmyckning och
Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt förslag till rutiner för offentlig
utsmyckning föreslår kultur- och fritidsförvaltningen i tjänsteskrivelse till
kultur- och fritidsnämnden i vissa delar ett nytt uppdrag och nya riktlinjer för
referensgruppen för konstinköp. Förvaltningen framför även förslag om
förändring av gruppens namn till Bildkonstgruppen. Uppdraget om konstnärlig
utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnader enligt procentregeln föreslås utgå.
Anledningen är att den striktare hanteringen enligt LOU kräver bedömning av
sakkunniga oavsett om det gäller utannonsering av uppdrag eller tillämpning av
undantagsregeln. Dessa frågor kommer att hanteras i en jury för inköp av
offentlig konstnärlig utsmyckning. Syftet med Bildkonstgruppen föreslås vara
att den ska ges insyn för förtroendevalda i hur kommunens konstsamling är
uppbyggd och hur den ska utvecklas samt hur kommande utställningsprogram
kommer att se ut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut om inrättande av referensgrupp för
konstinköp, 2008-08-07
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-03
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar bordläggning av ärendet.
Joakim Friberg (S) yrkar avslag på yrkande om bordläggning
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Holger Radners förslag och bordlägger ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet till nämndens möte i augusti.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Lunds Konsthall
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Ramprogram för Science Village Scandinavia, del av
Östra Torn 27:13 m fl i Lund
Dnr KU 2013/0274
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat skicka ut Ramprogram för Science Village
Scandinavia för programsamråd med syfte att pröva förutsättningarna för att
bygga stadsdelen Science Village Scandinavia på området mellan de planerade
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordöstra Lund.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att skapandet av Science Village
Scandinavia är en välplanerad utvecklingslinje i förhållande till kommunens
stadsbyggnadsidé för skapande av Kunskapsstråket och utveckling av
forskningsområden i Lund NE.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2013
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2013
Program till detaljplan, upprättat den 5 april 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra mot förslag till
Ramprogram för Science Village Scandinavia i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Detaljplan för Spårvägen Lund C-ESS i Lund- Samråd
Dnr KU 2013/0303
Sammanfattning
Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2012-05-24 gett stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta detaljplaner för spårvägen Lund C-ESS. Detaljplanerna har
delats in så att varje plan behandlar en avgränsad delsträcka. Byggnadsnämnden
har beslutat att skicka ut detaljplanerna för spårvägen Lund C-ESS i Lund,
Lunds kommun för samråd.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2013.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelseden 8 april 2013 samt detaljplanekarta,
illustrationsplan, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning med flera
dokument.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra mot förslag till
detaljplaner för spårvägen Lund C-ESS i Lund.
Protokollsanteckning
Centerpartiet genom Sven Ingmar Andersson för följande anteckning till
protokollet:
Centerpartiet motsätter sig en dragning av spårväg över Clemenstorget i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Begäran om nytt arrendeavtal, Torns IF för fastigheten
Vallkärra 11:2
Dnr KU 2013/0166
Sammanfattning
Torns IF begär nytt arrendeavtal för mark för egen idrottshall vid Tornvallen i
Stångby. Nuvarande nyttjanderättsavtal är tecknat för tiden 1996-01-01 till
2021-06-30. Föreningen begär förlängd avtalstid för att kunna genomföra
investeringsåtgärder i föreningen egen byggnad. Kultur- och fritidsnämnden
ställer sig positiv till att förändra nuvarande nyttjanderättsavtal.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2013
Skrivelse från Torns IF den 14 mars 2013
Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Vallkärra 11:2.
Yrkande
Joakim Friberg (S) yrkar att bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg:
att
texten i det nya avtalet om upplåtelse av 25% av tid till icke
medlemmar preciseras under kvälls- och helgtid och för
arrangemang.
att
Torns IF preciserar kostnad för upplåtelse till icke medlemmar
inför kommande inomhussäsong,
att
det i nytt avtal redovisas vilka andra satsningar som görs av
kommunen för Torns IF och för Stångby idrottsplats.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att förändra nyttjanderättsavtal med Torns IF för
upplåtelse av mark inom fastigheten Vallkärra 11:2 enligt
förvaltningens förslag med följande tillägg:

Justerare

att

texten i det nya avtalet om upplåtelse av 25% av tid till icke
medlemmar preciseras under kvälls- och helgtid och för
arrangemang,

att

Torns IF preciserar kostnad för upplåtelse till icke medlemmar
inför kommande inomhussäsong,

att

det i nytt avtal redovisas vilka andra satsningar som görs av
kommunen för Torns IF och för Stångby idrottsplats.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Torns IF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Gaste skate
Dnr KU 2011/0277
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden att nämnden upphäver tidigare beslut om att inte teckna avtal om
nyttjanderättsavtal för Gaste Skate. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden
godkänner nytt nyttjanderättsavtal med Kungsleden Barken AB om upplåtelse
av mark för Gaste Skate samt ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
teckna avtal om tillsyn och skötsel av området inom medel som finns avsatta i
driftbudget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslut den 18 oktober 2012, § 116.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 november 2011, § 140.
Benefikt nyttjanderättsavtal från Kungsleden Barken AB 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att
att

upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2012,
§ 116,
godkänna förslag till benefikt nyttjanderättsavtal med Kungsleden
Barken AB
samt

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal om
tillsyn och skötsel av området med mera, inom medel som finns
avsatta i driftbudget.

Beslut expedieras till:
Kungsleden Barken AB
Lunds Skateboard- och Konstförening
Lunds Ungdoms- och hemgård
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Överenskommelse om villkor för ny föreningslokal/
Avskrivning av del av lån till Lunds Bollklubb
Dnr KU 2013/0048
Sammanfattning
Lunds kommun har fastställt ny detaljplan för fastigheterna Klostergården 1:5
med flera i anslutning till Klostergårdens idrottsplats. Den nya detaljplanen
omfattar mark som Lunds Bollklubbs klubbstuga är belägen på och som idag
inte längre ägs av Lunds kommun.
Till följd av den nya detaljplanen har ett förslag till överenskommelse med
Lunds Bollklubb arbetats fram av Lunds kommun. Lunds Bollklubbs
nyttjanderättsavtal om mark för klubbstuga upphör. Som ersättning för
klubbstugan erbjuds Lunds Bollklubb att hyra klubblokaler i en ny byggnad som
uppförs under 2013 vid Klostergårdens idrottsplats. Reglering görs samtidigt av
skulder och fordringar. Kultur- och fritidsnämnden fastställer överenskommelse
med villkor för tecknande av hyresavtal för ny föreningslokal för Lunds
Bollklubb.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2013
Nyttjanderättsavtal för mark för klubbstuga 1988.
Överenskommelse med Lunds Bollklubb.
Hyresavtal för nya klubblokaler.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna överenskommelse med Lunds Bollklubb.

Beslut expedieras till:
Lunds Bollklubb
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Rapporter
A. Viktoriastadion
Dnr KU 2013/0192
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om
om att avtal slutits med Lugi Motionsförening på Viktoriastadion. Avtal med
Allmänna Tennisklubben i Lund (ATL) har inte slutits. Avtalet med ATL på
Viktoriastadion upphör att gälla 1 juli 2013.
B. Högevall
Dnr KU 2013/0351
Idrottschef Dan Kanter informerar om att en slutbesiktning av byggnationerna på
Högevall kommer att göras i augusti 2013. Ett projekt kommer att bedrivas på
Högevall fram till årsskiftet med fokus på personalfrågor. Vidare har ett tillägg
gjorts till avtalet med serveringen på Högevall gällande serveringsmöjligheterna
för föreningar. Tillägget gäller arrangemang som riktar sig till barn och unga. På
grund av Högevalls begränsade öppettider i sommar får serveringen reducerad
hyra under juni och juli.
C. Badhuset i Dalby
Dnr KU 2012/0190
Utvecklingsstrateg Birgitta Langéen informerar om det fortsatta arbetet med att
ta fram en kravspecifikation för ett bad i Dalby. Kravspecifikationen kommer att
stämmas av med kommunstyrelsens arbetsutskott i september.
D. Medborgarkontor på Kristallen
Dnr KU 2013/0350
Bibliotekschef Karin Bergendorff redovisar planeringsarbetet inför ett inrättande
av medborgarkontor på Kristallen.
E. Utvecklingsbidrag idrott
Dnr KU 2013/0095
Idrottschef Dan Kanter informerar om de föreningar som beviljats utdelning av
utvecklingsbidrag 2013, dessa redovisas även som delegationsbeslut.
F. Friluftsbadens förutsättningar sommaren 2013
Dnr KU 2013/0362
Idrottschef Dan Kanter informerar om att samtliga friluftsbad har öppnat för
sommaren.
G. Östra Torns ryttarförening
Dnr KU 2013/0354
Zoltan G Wagner (KD) ställer en fråga till kultur- och fritidsförvaltningen om
några planer finns på att hyra det hus som ligger i anslutning till Östra Torns
Ryttarförening. Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson meddelar att ärendet är

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

17

2013-06-12

en fråga för servicenämnden och att det inte finns några planer inom kultur- och
fritidsförvaltningen att driva frågan.
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§ 73
Beslut fattade på delegation
Num
mer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja projektbidrag för
”Lunds Kördagar” KU 2013/0074

8.4.5

2013-05-16
Torsten Schenlaer
Kulturchef

2

Beviljande av utvecklingsbidrag till
Lunds Aikidoklubb KU 2013/0095

7.4.1

2013-05-13
Dan Kanter
Verksamhetschef idrott

3

Beslut att ej bevilja
ateljéstipendium
KU 2013/0110

8.4.5

2013-05-29
Torsten Schenlaer
kulturchef

4

Beslut att bevilja ateljéstipendium
KU 2013/0114

8.4.5

5

Beslut att ej bevilja
ateljéstipendium
KU 2013/0132

8.4.5

2013-05-29
Torsten Schenlaer
kulturchef
2013-05-29
Torsten Schenlaer
kulturchef

6

Beviljande av utvecklingsbidrag till
Stävie Ryttarförening till nytt golv
KU 2013/0139

7.4.1

2013-05-21
Dan Kanter
Verksamhetschef idrott

7

Beviljande av utvecklingsbidrag till
IFK Lund KU 2013/0152

7.4.1

2013-05-24
Dan Kanter
Verksamhetschef idrott

8

Beviljande av utvecklingsbidrag till
Dalby Ryttarförening, domartorn,
KU 2013/0153

7.4.1

2013-05-24
Dan Kanter
Verksamhetschef idrott

9

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Lost in
Stångby”,
KU 2013/0279

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

10

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”Egenistan”,
KU 2013/0291

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef
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11

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,
”Plattformen”,
KU 2013/0293

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

12

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Unik form,
Crafts Weekend, Nystart Lund
2013-2014”,
KU 2013/0294

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

13

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Explorative
Innovation Lab”,
KU 2013/0298

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

14

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,
”Trojanskorna”,
KU 2013/0299

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

15

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”Folkets
Capoeira”,
KU 2013/0301

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

16

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Skrot”,
KU 2013/0302

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

17

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”Bellus
Bestia”,
KU 2013/0311

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

18

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Kreativa
affärsmodeller för kreativa
organisationer”,
KU 2013/0312

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

19

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund, ”MISC”,
KU 2013/0313

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef
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20

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”Life Talks”,
KU 2013/0320

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

21

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens
Lund,”Kulturbussen”,
KU 2013/0321

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

22

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Drömmarna
i replokalen”,
KU 2013/0322

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

23

Beviljande av projektbidrag
8.4.5
Framtidens Lund, ”Nycirkusopera”,
KU 2013/0323

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

24

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Six Drummers
Live”, KU 2013/0324

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

25

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund, ”Redefine”,
KU 2013/0325

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

26

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”From A to
B”, KU 2013/0325

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
kulturchef

27

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Killing the
houses”, KU 2013/0326

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

28

Beviljande av projektbidrag
Framtidens Lund,”Connect”,
KU 2013/0327

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

29

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Jazz för
glatta livet”, KU 2013/0329

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

30

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,
”Prisutdelningsgala”,
KU 2013/0330

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef
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31

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Skendebatt i
Lund”, KU 2013/0331

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

32

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,”Interactive
Culture Club”, KU 2013/0332

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

33

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund, ”Projektering
festivalplats, Interactive Culture
Club”, KU 2013/0332

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

34

Beslut att ej bevilja projektbidrag
till Framtidens Lund,
”Filmmusikfestival”,
KU 2013/0333

8.4.5

2013-06-07
Torsten Schenlaer
Kulturchef

Nr 54-82, delegationsbeslut i personalärenden 2013.
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§ 74
Meddelanden
Årsredovisning 2012, Kulturcentrum Skåne
KU 2012/0499
Kommunala studentrådets protokoll 2013-05-14
KU 2013/0145
Skrivelse gällande ATL:s förhandling med kommunen om nytt hyresavtal
på Victoriastadion
KU 2013/0192
Skrivelse om möjlig jävssituation för ledamot i kultur-och fritidsnämnden med
besvarande.
Önskemål om boulebana i Revinge från Revinge IF.
KU 2013/0258
Skrivelse och svar gällande önskemål om boulebana.
Skrivelse från Kristdemokraterna gällande lokaler för Lunds
Boxningssällskap
KU 2013/0317
Skrivelse från Lunds Konståkningsklubb och Lund Giants HC angående
nyttjande av ishall.
KU 2013/0318
Slutrapport kulturhusprojekt i Dalby, Dalby bibliotek 2012-2013
KU 2013/0364
Slutrapport till Region Skåne om projekt med bibliotek som kulturhus.
Årets kulturkommun 2014, Vision
KU 2013/0352
Inbjudan att anmäla årets kulturkommun i Sverige 2014.
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