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§ 75
Val av justerare och godkännande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Tord Håkansson (S) till justerare. Tillägg av ärende ”Val av ledamöter
till arbetsutskottet för konst” görs till ärendelistan. Även rapporterna ”Ärende
hos diskrimineringsombudsmannen (DO)” och ”Lund -årets ungdomskommun
2013” läggs till under §84, rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Budgetuppföljning 2013 -muntlig rapport
Dnr KU 2013/0260
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic redovisar resultaträkning till och med juli
2013. Vid juli månads slut visar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat
om 2 234 tkr (tusen kronor).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens powerpoint 2013-08-15
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Rapporten expedieras till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
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 från 2012 som framfört synpunkter på upphandlingsförfarandet och
Lagen om offentlig upphandling.
För att Lunds kommun ska leva upp till de krav som LOU ställer föreslår
förvaltningen vissa justeringar av de rutiner som hittills gällt för upphandling av
offentlig konst.
Beslutsunderlag
Aktuellt rättsläge avseende Upphandling av konst/konstnärliga tjänster, den 5
oktober 2010
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2013.
Instruktion - upphandling av konstnärlig utsmyckning enligt procentregeln, bilaga
till tjänsteskrivelse den 31 maj 2013.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med
följande tillägg: att kultur- och fritidsnämnden beslutar inrätta ett arbetsutskott för
konst samt att ändra ordet ”förvaltningschef” i tjänsteskrivelsen till ”arbetsutskottet
för konst”.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
inrätta ett arbetsutskott för konst,
att

fastställa förslag till nya rutiner för upphandling av offentlig konst
med den ändringen att ordet ”förvaltningschef” ändras till
”arbetsutskottet för konst”,

att

ge förvaltningen i uppdrag att koordinera de nya rutinerna för
upphandling av offentlig utsmyckning i enlighet med förvaltningens
översyn av delegations- och verkställighetsordning.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets upphandlingsenhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
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 (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), gav kultur- och
fritidsnämnden förvaltningen den 18 april 2012 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.

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.

Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med
följande ändring: att på sidan två att byta ”Kultur- och fritidsförvaltningen ska
konsulteras och godkänna all utsmyckning” till ”Kultur- och fritidsförvaltningen
ska konsulteras och godkänna beräkningen.”.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
göra följande ändring: att på sidan två att byta ”Kultur- och
fritidsförvaltningen ska konsulteras och godkänna all utsmyckning” till
”Kultur- och fritidsförvaltningen ska konsulteras och godkänna
beräkningen”,
att

till servicenämnden översända för yttrande Förslag till ändringar i
regler för utsmyckning av offentliga byggnader.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Översyn av riktlinjer för referensgruppen för konstinköp
Dnr KU 2013/0308
Sammanfattning
Som en följd av kommunrevisionens rapport om offentlig utsmyckning och
Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt förslag till rutiner för offentlig
utsmyckning föreslår förvaltningen i vissa delar ett nytt uppdrag och nya
riktlinjer för referensgruppen för konstinköp. Uppdraget om konstnärlig
utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnader enligt procentregeln föreslås utgå
för gruppen. 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.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut om inrättande av referensgrupp för
konstinköp, 7 augusti 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2013.

Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag att godkänna
uppdrag och riktlinjer för referensgruppen för konstinköp med följande
ändringar:
att
att
att

att

gruppens namn ändras till konstgruppen,
syftet med konstgruppen är att vara ett stöd till konsthallschefen inför
köp av konst inom fastställd investeringsbudget och
ge insyn för förtroendevalda i hur kommunens konstsamling är
uppbyggd och hur den utvecklas samt hur kommande
utställningsprogram kommer att se ut,
konsthallschefen är föredragande i konstgruppen,
samt

att

flytta punkt nummer fyra: ”konsthallschefen informerar konstgruppen
om planerade utställningar innan de är fastställda” under rubrik
”Rutiner för Bildkonstruppen” i tjänsteskrivelsen” så att den istället
utgör punkt nummer tre.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna uppdrag och riktlinjer för konstgruppen enligt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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förvaltningens förslag med följande ändringar:
att
att
att

att

gruppens namn ändras till konstgruppen,
syftet med konstgruppen är att vara ett stöd till konsthallschefen inför
köp av konst inom fastställd investeringsbudget och
ge insyn för förtroendevalda i hur kommunens konstsamling är
uppbyggd och hur den utvecklas samt hur kommande
utställningsprogram kommer att se ut,
konsthallschefen är föredragande i konstgruppen,
samt

att

flytta punkt nummer fyra: ”konsthallschefen informerar konstgruppen
om planerade utställningar innan de är fastställda” under rubrik
”Rutiner för Bildkonstruppen” i tjänsteskrivelsen” så att den istället
utgör punkt nummer tre.

Beslut expedieras till:
Lunds Konsthall
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Val av ledamöter till arbetsutskott för konst
Dnr KU 2013/0458
Sammanfattning
I § 77/2013, Rutiner för upphandling av offentlig utsmyckning 2013, har kulturoch fritidsnämnden beslutat inrätta ett arbetsutskott för konst. Beslutet kräver
val av ordförande och ledamöter till utskottet.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar att ledamöterna av den tidigare referensgruppen för
konst, nämligen Sven Ingmar Andersson (C), Martin Klette (FP) och Tord
Håkansson väljs till ledamöter i arbetsutskottet för konst och att Sven Ingmar
Andersson (C) väljs till arbetsutskottet ordförande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
utse Sven Ingmar Andersson (C), Martin Klette (FP) samt
Tord Håkansson (S) till ledamöter i arbetsutskottet för konst
med Sven Ingmar Andersson (S) som ordförande.

Beslut expedieras till:
Sven Ingmar Andersson (C)
Martin Klette (FP)
Tord Håkansson (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

9

2013-08-15

§ 81
Skrivelse Kristdemokraterna gällande lokaler till Lunds
Boxningssällskap.
Dnr KU 2013/0317
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ledamot Zoltan G. Wagner (KD) har inkommit med
en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden med förslag att kultur - och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att snarast och i dialog med Lunds
boxningssällskap (Lunds BS) erbjuda föreningen lämpliga ersättningslokaler
som är anpassade för deras verksamhet.
Beslutsunderlag
Skrivelse Kristdemokraterna, ”Nya lokaler till Lunds Boxningssällskap” 16 maj
2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 juli 2013.
Urval av tidigare skrivelser från Lunds Boxningssällskap:
”Idrottsföreningen som kommunen glömde eller struntar i”, 14 april 2009
”Angående nya lokaler till Lunds Boxningssällskap”, 17 april 2009.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att vidare utreda och
försöka hitta lämpliga ersättningslokaler för boxningsverksamheten i
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Zoltan G Wagner, Kristdemokraterna
Lunds Boxningssällskap
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Äskande av medel till Sommarlund 2014 och 2015
Dnr KU 2013/0423
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden äskar medel från kommunstyrelsen för fortsättning
av projekt Sommarlund perioden 2014-2015. Ansökan gäller primärt år 20142015 men väcker även frågan om en fortsättning på arrangemanget.
Det beviljade beloppet för perioden 2011-2013 har varit 3 450 tkr (tusen kronor)
per år. Kultur- och fritidsnämnden äskar samma belopp för år 2014-2015.

Beslutsunderlag
Rapport om Sommarlund 2011, KU 2011/0300:4, kultur- och fritidsnämndens
möte 20 november 2011.
Rapport om Sommarlund 2012, kultur- och fritidsnämndens möte 18 oktober
2012.
Programhäfte Sommarlund 2013, kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
äska medel från kommunstyrelsen för fortsatt verksamhet för projektet
Sommarlund för perioden 2014-2015 med 3 450 tkr per år.
att

inleda diskussioner med kommunstyrelsen om fortsatta medel för
projektet efter 2015.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Remiss - Cykelstrategi 2013-2017 - För att fler ska cykla
mer
Dnr KU 2013/0363
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt Cykelstrategi 2013-2017 - För
att fler ska cykla mer. Cykelstrategi 2013 – 2017 är ett viktigt långsiktigt
program med konkreta åtgärdsförslag för att få människor att cykla mer och på
så sätt färdas mer miljömässigt och bidra till ett hållbart samhälle. Om fler
cyklar bidrar det också till en förbättrad folkhälsa.
Dokumentets innehåll har en stark koppling till kultur- och fritidsnämndens
verksamhet som är besökstät och därför beroende av en hög grad av
tillgänglighet, särskilt för gruppen barn och unga. Nämnden framhåller behovet
av samverkan vid kampanjer för ökat cyklande men också i planeringsprocessen
av framtida cykelbanor. Det behöver också upprätthållas goda kanaler för
informationsspridning om cykelnätverket i kommunen.

Beslutsunderlag
Remiss - Cykelstrategi 2013-2017 - För att fler ska cykla mer, tekniska
förvaltningen den 31 maj 2013.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juli 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Rapporter
Verksamhetsuppdrag konsthallen
KU 2013/0400
Kulturchef Torsten Schenlaer presenterar powerpoint över genomförda
aktiviteter och framtagandet av nyckeltal och målsättningar för konsthallen i
enlighet med nämndens uppdrag för verksamheten den 19 april 2012.
Viktoriastadion och ATL
KU 2010/0099
Idrottschef Dan Kanter informerar om att avtal slutits med ATL avseende
nyttjande av Viktoriastadion. Under sommaren har även nya golv lagts i
idrottshallen.
Högevall, lägesrapport
KU 2005/0100
Idrottschef Dan Kanter informerar om sommarens åtgärder på Högevall inför
planerad slutbesiktning. Allt vatten i bassängerna har bytts ut. Ytterligare
åtgärder innebär att en glasvägg monteras upp för att underlätta ventilationen
och att golvet åtgärdas i gymlokalen för Actic.
Sommarlund 2013
KU 2013/0446
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om Sommarlund 2013 som haft många
besökare under sommaren. Endast ett arrangemang har ställts in på grund av
regn. Något ökade kostnader för Sommarlund har noterats på grund av ökad
personalkostnad för scenbyggnation, ökningen kan dock hanteras inom
projektramen.
Bidragsutredning, uppstart fas 2
KU 2013/0467
Förvaltningsdirektör Urban Olsson och utvecklingsstrateg Jessika Karreskog
redogör för inbjudan till möte och workshop som en del av bidragsutredningen
2013-09-10. Samtliga föreningar som mottar bidrag från kultur- och
fritidsnämnden har fått en inbjudan. Inbjudan delas även ut till samtliga
ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.
Fall hos diskrimineringsombudsmannen
KU 2013/0113
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för ett personalärende hos
diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en rekrytering. Lunds kommuns
yttrande är skickat till DO.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lund- årets ungdomskommun 2013
KU 2013/0437
Fritidschef Dan Kanter informerar om Spelhobbyförbundets (SVEROK)
utnämning av Lund till årets ungdomskommun 2013. Ordföranden Holger
Radner utbringar en skål i (alkoholfri) cider och tackar alla i nämnd och
förvaltning som möjliggjort detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Beslut fattade på delegation

1

Beslut att bevilja projektbidrag
till ”60val”
KU 2013/0288

8.4.5

2013-06-10
Torsten Schenlaer
Kulturchef

Nr 95-108 delegationsbeslut i personalärenden 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Meddelanden
Avslutande av förlikningsärende på Viktoriastadion
KU 2010/0099
Underrättelse från Hyresnämnden gällande avslutande av förlikningsärende
mellan kommunen och Allmänna Tennisklubben för hyra av Viktoriastadion.
Kommunfullmäktiges protokoll,
§ 64 Medborgarförslag angående ett uteschackspel på Stortorget
KU 2013/0045
Protokollutdrag från kommunfullmäktiges möte 2013-05-30 gällande berett
medborgarförslag från kultur- och fritidsnämnden.
Protokoll från Kommunala handikapprådets möte 4 juni 2013
KU 2013/0055
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 101 Skateboardanläggning i
Lund
KU 2013/0101
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-05-06 gällande
lokalisering av en skateboardanläggning i Lund.
Avtal, förråd på Fågelskolan
KU 2013/0456
Avtal med barn- och skolförvaltningen med tjänsteskrivelse gällande förråd på
Fågelskolan. Avtalet gäller från 2013-11-01.
Kursinbjudan, Samhällsplanering för fysisk aktivitet!
Inbjudan till utbildning som arrangeras av Kommunförbundet Skåne i
Landskrona 2013-09-03 gällande ”Samhällsplanering för fysisk aktivitet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

