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§ 87
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Saima Jönsson Fahoum (V) till justerare. Rapporten ”Torns IF” tas
bort från § 99 Rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Delårsrapport 2013
Dnr KU 2013/0187
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram delårsrapport med bokslutsprognos
för 2013.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att verksamhetens driftskostnader för
verksamhetsåret 2013 håller sig inom fastställd nettokostnadsram om
316 379 tkr.
Verksamheter som avviker från givna ramar är idrotts- och
fritidsverksamheterna. Båda verksamheterna prognostiserar ett positivt
resultat: Idrott 6 966 tkr och Fritid 3 900 tkr. Överskottet inom
idrottsverksamheten beror på att resurser avsatta för matcharena på
Klostergården och konstgräsplan med tillhörande kapitaltjänstkostnader samt
inomhusbad i Dalby på grund av förseningar inte kommer att utnyttjas.
Detsamma gäller för fritidsverksamheten avseende Klostergårdens
mötesplats.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Delårsrapport per
den 31 augusti 2013 med bokslutsprognos 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, Mål för nämnd och förvaltning
2013, bilaga till delårsrapport 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna delårsrapport med bokslutsprognos per den 31 augusti
2013 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Ekonomi och verksamhetsplan 2014-2016, fördelning av
ram för driftbudget 2014
Dnr KU 2013/0481
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av
driftsbudget per verksamhetsområde efter beslut i kommunfullmäktige att
fastställa ram för EVP 2014-2016 med budget för 2014.
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2014 uppgår efter uppräkning för prisoch lönekompensation samt tekniska justeringar till 317 414 tkr.
Efter kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet i april har ramen
justerats med tillägg i samband med kommunfullmäktiges behandling i juni
enligt redovisad tabell.
Beslut i KF om förändrad ram (belopp i tusen kronor) 2014
Av KS beslutad nettoram
315 622
Byahusets vänner Södra Sandby
322
Utökad verksamhet Järnåkra biblioteket
100
Medborgarkontor Kristallen
750
Kapitaltjänstkostnad Skateanläggning Dalby
120
Förstärkning Kulturskolan
500
Summa ram
317 414

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut §101, den 13-14 juni 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2013.

Yrkanden
1.
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag:
att fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom en
ram av 317 414 tkr för 2014 års driftbudget.
2.

Joakim Friberg (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med
tillägg enligt bilaga 1:
att kultur- och Fritidsnämnden begär tilläggsanslag med
5,9 miljoner kr för 2014
att begära 600 tkr i tilläggsanslag för återställning av
stödet till bildningsförbunden
samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att begära 250 tkr för täckning av kostnader för ersättningslokaler
vid utbokningar i Arenan.
3.

Peter Berwall (MP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag
med tillägg enligt bilaga 2:
att kultur- och fritidsnämnden begär ett tilläggsanslag av
kommunstyrelsen på 7 427 tkr (tusen kronor) till 2014 års
driftsbudget enligt bifogad skrivelse.

4.

Saima Jönsson Fahoum yrkar i enlighet med Socialdemokraterna och
med följande tillägg:
att 780 tkr (tusen kronor) begärs i tilläggsanslag från
kommunstyrelsen för utökade öppettider på Järnåkra Bibliotek.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Holger Radners (FP) yrkande utgör huvudyrkande.
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S), Peter Bergwalls (M) och Saima
Jönsson Fahoums (V) yrkanden mot varandra och finner att Joakim Fribergs
yrkande utgör motyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Holger Radners (FP) yrkande röstar Ja.
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltan
G Wagner (KD), Anders Kristensson (FP) och Holger Radner (FP) röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Saima Jönsson
Fahoum (V) och Peter Berwall (MP) röstar Nej.
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom en
ram av 317 414 tkr (tusen kronor) för 2014 års driftbudget

Reservationer
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum
reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet: I
nästkommande driftbudget bör utredningen rörande ett nytt ridhus tas upp i
budgeten.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Ekonomi och verksamhetsplan 2014-2016, fördelning av
ram för investeringsbudget 2014
Dnr KU 2013/0480
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av resurser
för investeringsbudget 2014 utifrån av kommunfullmäktige fastställd
investeringsram för EVP 2014-2016.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13-14 juni 2013, § 101,
fastställt en ram för kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov för 2014.
Ramen för kultur- och fritidsnämndens investeringar uppgår till 37 400 tkr för
2014.
Ram för investeringsbudget 2014
KF Investeringsram
Verksamhetsspecifika
investeringar
Överfört från föregående år
Bokbuss
Bibliotek Solbjer, inventarier
Klostergårdens matcharena
Konstgräsplaner
Mötesplats Klostergården,
inventarier
Linero bibliotek, utrustning ny lokal
Solenergi för bassänger
friluftsbaden
Förnyelse friluftsbad
Anläggning skate, Lund
Anläggning skate i Dalby
Summa

2013

2014

2015

2016

10 000
6 623

10 000

10 000

10 000
4 000
5 000

6 400
6 000

6 400
6 000

6 000

6 000

5 000
2 000

500
29 523

2 000
8 000

2 000
2 000
3 000

2 000

37 400

25 000

27 000

Ramen för investeringsresurser har av kommunfullmäktige utökats med
10 000 tkr efter nämndens begäran genom att 2 000 tkr avsatts för att kunna
höja standarden vid nämndens friluftsbad och med 8 000 tkr för att påbörja
anläggning för skateboard i Lunds tätort.
Planeringsförutsättningarna för nämndens egen prioritering av
investeringsinsatser är att 10 000 tkr årligen finns för standardförbättrande
åtgärder, nyanläggningar och förnyelse av utrustning för nämndens
anläggningar och verksamhetsutbud.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 101 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014 - 2016 med budget
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2013 med
bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av
ram för investeringsbudget om 37 400 tkr för 2014.
Protokollsanteckning
Zoltán G-Wagner (KD) för följande anteckning till protokollet: Inför
nästkommande investeringsram bör ridhuset tas upp bland investeringarna.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och
fritidsverksamhet 2014.
Dnr KU 2013/0378
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige fastställer taxor efter förslag från kultur- och
fritidsnämnden. Förslaget gäller i förekommande fall även för andra
förvaltningar som upplåter kommunens lokaler på kvällar och helger till
främst föreningsliv och enskilda.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2013.
Taxesammanställning för 2014.
Fastställda taxor för 2013 av kommunfullmäktige 28 februari 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna förslag till taxor för 2014 till kommunfullmäktige
för fastställande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Dalby inomhusbad
Dnr KU 2012/0190
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj 2012, § 63, att ge kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse
med serviceförvaltningen för att samordna processen om utformning till ett
förslag till inomhusbad i Dalby. Samverkan ska ske med kultur- och
fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, barn- och skolförvaltningen på
Lund Öster och tekniska förvaltningen. För att kunna teckna en
uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen har kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram en kravspecifikation för serviceförvaltningens
arbete med att ta fram ett förslag till hur ett inomhusbad i Dalby skulle kunna
utformas. Kravspecifikationen innehåller även en schablonmässig beräkning
enligt de förslag som kravspecifikationen innehåller.
Kultur- och fritidsnämndens kravspecifikation anger att det bör byggas ett
mindre inomhusbad för allmänhetens rekreation, skolverksamhet med
simskola och skolidrott samt för föreningsverksamhet i Dalby. I
kravspecifikationen ingår utredning av möjligheter och svårigheter för två
alternativa placeringar av ett bad i Dalby; dels på det planerade Södra
stationsområdet i Dalby, samordnat med skola och idrottshall, och dels
samordnat vid det befintliga friluftsbadet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 maj 2012, § 16.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2013

Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse
att
godkänna förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby,
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en
uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen för att
samordna processen med hur ett förslag till inomhusbad i Dalby
skulle kunna utformas,

Holger Radner (FP) gör även följande tilläggsyrkande:
att

Justerare

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att påbörja projektet under 2014.

Utdragsbestyrkande
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Joakim Friberg (S) yrkar i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med
tillägget:
att

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att påbörja projektet under 2014

samt
att

inomhusbadet ska drivas i egen regi en kommunalägd anläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Joakim Fribergs (S)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners
förslag.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Holger Radners (FP) yrkande röstar Ja.
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltan
G Wagner (KD), Anders Kristensson (FP) och Holger Radner (FP) röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Saima Jönsson
Fahoum (V) och Peter Berwall (MP) röstar Nej.
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby,
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en
uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen för att
samordna processen med hur ett förslag till inomhusbad i Dalby
skulle kunna utformas,

samt
att

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att påbörja projektet under 2014.

Reservationer
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum
reserverar sig mot beslutet till förmån för Joakim Fribergs yrkande.
Protokollsanteckning
Sven Ingmar Andersson (C) för följande anteckning till protokollet:
”Vi är tacksamma från Centerpartiets sida att det numera är allmän
uppslutning kring satsningen på ett inomhusbad för Östra Lundabygden.
Samtidigt är jag förundrad över att Socialdemokraterna förespråkar en
badanläggning med kommunala medel och drift när de samtidigt vid årets
budgetsammanträde i kommunfullmäktige tar bort alla investeringsmedel för
projektet”.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Handlingsplan för kultur 2014-2016.
Dnr KU 2012/0545
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för
kultur i Lunds kommun 2014-2016. Enligt uppdrag från kultur- och
fritidsnämnden ska ett remissförfarande genomföras. Remissperiod för den
kulturpolitiska handlingsplanen är beräknad mellan den 20 september 2013
och den 25 oktober 2013. Slutligt beslut om handlingsplanen är beräknat till
november månads möte 2013 i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4 Kulturpolitisk handlingsplan
2014-2016, 17 januari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Exempel på konkretiseringar
av handlingsplan kultur 2014-2016, bilaga till EVP 2014-2016
Kultur- och fritidsförvaltningens Förslag till Handlingsplan för kultur 20142016, den 26 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens bilaga till Handlingsplan för kultur,
Lägesbeskrivning 2013, den 26 augusti 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Handlingsplan
för kultur 2014-2016 inför remissbehandling.

att

sända utkastet till handlingsplan för kultur till berörda
förvaltningar och organisationer enligt förvaltningens
förslag.

Beslut expedieras till:
BSN Lund Öster
BSN Lunds Stad
Utbildningsförvaltningen
Ungdomspolitiken/Ungdomstinget
Näringslivsavdelningen Lunds kommun
Kommunikationsavdelningen Lund
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Kultur Skåne
Näringsliv Skåne
Event in Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tourism in Skåne
Ideon Innovation
Lunds universitet/Externa relationer
Handelsföreningen Lund
Innovation in Mind
Kulturaktörer som erhåller verksamhetsbidrag 2013
Studentorganisationer via Kommunala studentrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Skrivelse från Lunds Konståkningsklubb och Lund
Giants HC angående nyttjande av ishallen.
Dnr KU 2013/0318
Sammanfattning
Lunds konståkningsklubb (LKK) och Lund Giants Hockey Club har
inkommit med en skrivelse om förslag på att utveckla verksamheten i Lunds
ishall. Sammanfattningsvis föreslår de i skrivelsen att:





tiden för ordinarie säsong för ishallen utökas,
en möjlig kompromiss är att föreningarna ges möjlighet till
utökad tid till lägre kostnad än i dagsläget,
en diskussion ska initieras om vilka ytterligare insatser
föreningarna kan göra för att underlätta för driftspersonalen,
ett arbete inleds för att ytterligare en fullstor isarena ska kunna
byggas i Lund.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att se över
möjligheterna att utvidga issäsongen inom ramen för idrottens budget men att
man inte ser någon möjlighet att idag bygga större isarenor i Lunds kommun.
Vidare föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att samarbetet fortsätter
utvecklas med Lunds konståkningsklubb och Lund Giants Hockey club.
Beslutsunderlag
Lunds Konståkningsklubb och Lund Giants Hockey club skrivelse den 16 maj
2013
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2013
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
se över möjligheterna att utvidga issäsongen inom ramen för
idrottens budget
att

kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla
samarbetet med Lunds konståkningsklubb och Lund Giants Hockey
Club.

att

meddela Lunds Konståkningsklubb och Lund Giants Hockey Club
att det ej finns planer på en utökning av isyta i anslutning till
ishallen på Klostergårdens idrottsområde

Beslut expedieras till:
Lunds konståkningsklubb
Kund Giants hockey club
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Reviderade regler för kultur- och fritidsnämndens
idrottsstipendium
Dnr KU 2013/0479
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kr
till en eller flera personer som gjort en insats för ungdomsidrotten i Lund.
Stipendiet kan delas mellan såväl flera personer som utdelas till lag,
idrottsföreningar/klubbar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar revidera
stadgarna för priset så att prissumman ökar från 10 000 kr till 20 000 kr samt
att nämnden innan utlämnandet låter förvaltningen rådgöra med idrottens
samarbetspartners.
Beslutsunderlag
Gällande bestämmelser för Lunds Kultur- och fritidsnämndens
idrottsstipendium.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Reviderade regler för
kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendium, med bilaga, den 22 augusti
2013
Kultur- och fritidsnämndens beslutar
att

stipendiesumman för kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendier
utökas från 10 000 kr till 20 000 kr inom befintlig budgetram med
start inför ansökningstiden höst 2013 (2013 års budget).

att

godkänna kultur-och fritidsförvaltningens förslag på reviderade
bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendier,
Bestämmelser för Lunds Kultur- och fritidsnämnds
idrottsstipendium.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Remiss avseende samverkansöverenskommelse mellan
Lunds kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 2017
Dnr KU 2013/0424
Sammanfattning
Lunds Brottsförebyggande Råd, (LBRÅ) och kommunstyrelsen i Lund har
tagit fram ett förslag på ny överenskommelse mellan Lunds kommun och
Polisområde Mellersta Skåne som avser gälla år 2014-2017. Skrivelsen har
skickats på remiss till nämnderna i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till samtliga
samverkansområden i remissförslaget. Förslaget stämmer väl överens med
det folkhälso- och förebyggande arbete som är en riktlinje i kultur- och
fritidsförvaltningens arbete. De två samverkansområden som tydligast berör
kultur och fritidsverksameten är 1) satsning på ungdomar och 2) alkohol och
andra droger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss, Samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 – 2017, den 24 maj 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att

till kommunstyrelsen överlämna ovanstående remissyttrande
avseende överenskommelsen mellan Lunds kommun och
Närpolisområde Lund 2014-2017.

att

kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslag till
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Polisområde Mellersta Skåne 2014 – 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
”Full delaktighet för alla”, uppföljning och remiss 2013
Dnr KU 2013/0482
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar, Delaktighet för alla, har under ledning av
kommunkontoret utarbetats av representanter för kommunens förvaltningar
och Lunds funktionshinderföreningar.
Förslaget innehåller preciserade mål och åtgärder inom områdena:
 Attityder och bemötande
 Hälsa, Information och kommunikation
 Fysisk miljö
 Utbildning och arbete
 Kultur och fritid samt
 Stöd, service och tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 115 Revidering Full delaktighet för alla den 20 maj 2013
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Revidering, Full delaktighet
den 20 juni 2013
Remissversion Delaktighet för alla den 20 juni 2013
Förslag från funktionshinderrörelsen som inte inarbetats i förslaget
den 20 juni 2013
Plan för lika rättigheter och möjligheter för alla, Kultur och fritid 2012-2014
Socialdepartementets uppdrag till Myndigheten för handikappolitisk
samordning den 11 juli 2013
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2013
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter på
kommunkontorets tjänsteskrivelse ”Revidering, Full delaktighet för
alla”.

Beslutet expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Avtal med Lugi Badminton på Viktoriastadion
Dnr KU 2013/0483
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till överenskommelse med
LUGI Badminton om upplåtelse av tider för ungdomsverksamhet i
Viktoriastadion.
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar särskilda badmintonbanor i
förvaltningens anläggningsbestånd. På Viktoriastadion finns 15 banor som är
särskilt utformade för badminton och som under 2013 har rustats upp med ny
golvbeläggning. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden
godkänner förslag till avtal om att hyra in banor från ATL för att sedan
upplåta dessa till Lugi Badminton till taxa för ungdomsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstskrivelse den 9 september 2013.
Förslag till överenskommelse mellan den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna
överenskommelse med Lugi Badminton enligt redovisat förslag.

Beslut expedieras till:
Lugi Badminton
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Rapporter
Intern kontroll
KU 2012/0569
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om det pågående arbetet
avseende intern kontroll inom kultur- och fritidsförvaltningens och kulturoch fritidsnämndens ansvarsområden.
Gaste Skate
KU 2011/0277
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att kommunen slutit avtal med
Kungsleden avseende Gaste Skate.
Träff gällande bidragsutredning 10 september
KU 2013/0467
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen informerar om den bidragsträff som hölls i
Stadshallen den 10 september. Totalt träffades representanter från 105
föreningar och hade en workshop och information om villkoren för
bidragsutredningen som beräknas vara klar i början av år 2015.
Lägesrapport Högevall
KU 2013/0351,
Idrottschef Dan Kanter ger en lägesrapport avseende Högevall. Den 16
oktober kommer badet att vara stängt på grund av migrering av badets
datorsystem. Dan Kanter informerar även om att tjänsten som chef på
Högevall kommer att utlysas under hösten efter Mats Alinder.
Ärende hos Diskrimineringsombudsmannen (DO)
KU 2013/0113
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om att anmälan som gjorts till
Diskrimineringsombudsmannen har avskrivits.
Diskrimineringsombudsmannen har gjort en bedömning att Lunds kommun
inte har utövat diskriminering vid tillsättning av en tjänst på kultur- och
fritidsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja föreningsbidrag till
föreningen Karusell KU 2013/009023
Beviljande av kulturprojektbidrag för
”Valborgs- och midsommarfirande,
Torna Hällestads Byalag
KU 2013/0265
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till ”Bilder från
Söder”, Filmcentrum Syd
KU 2013/0357

5.4.3

2013-09-02
Torsten Schenlaer
Kulturchef
2013-08-30
Torsten Schenlaer
Kulturchef

8.4.5

2013-09-11
Torsten Schenlaer
kulturchef

4

Beslut att bevilja projektbidrag till
Lilla Teatern, Jubileumsföreställning
KU 2013/0368

8.4.5

2013-08-30
Torsten Schenlaer
kulturchef

5

Beslut att bevilja projektbidrag till
”Plattformen”, Galleri Rostrum
KU 2013/0132

8.4.5

2013-08-30
Torsten Schenlaer
kulturchef

6

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till Abadá
Capoeira, ”Blodgivningskampanj”
KU 2013/0406

8.4.5

2013-09-11
Torsten Schenlaer
Kulturchef

7

Beviljande av kulturprojektbidrag till
Litteraturhus, KU 2013/0407

8.4.5

2013-08-30
Torsten Schenlaer
Kulturchef

8

Beviljande av kulturprojektbidrag,
Byahusets vänner, ”Septemberfest”
KU 2013/0415

8.4.5

2013-09-11
Torsten Schenlaer
Kulturchef

9

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till, Konstföreningen Aura,
”Konstkväll Lund 2013”
KU 2013/0452

8.4.5

2013-08-30
Torsten Schenlaer
kulturchef

10

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till ”Chief
Moomen”
KU 2013/0453

8.4.5

2013-09-11
Torsten Schenlaer
kulturchef

11

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till Föreningen
Lundabarock, ”Tidigt i Lund..”
KU 2013/0478

8.4.5

Torsten Schenlaer
Kulturchef
2013-09-11

2

3

8.4.5

Nr 109- 134, delegationsbeslut i personalärenden 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut § 240 Översyn av handlingsplan om klotter
KU 2012/0215
Kommunstyrelsen har fattat beslut att anta förslag till mål och strategier mot
klotter samt att tidigare gällande handlingsplan mot klotter upphävs.
Åtgärdsplan för arbete med Barnets bästa i kultur- och
fritidsförvaltningen
KU 2013/0018
En åtgärdsplan antogs i kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp i
augusti 2013 gällande implementering av kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsens beslut § 234 Avskrivning av del av lån till Lunds
Bollklubb
KU 2013/0048
Kommunstyrelsen har den 14 augusti fattat beslut att skriva ner lån till Lunds
Bollklubb på grund av ändrade förutsättningar.
Protokoll från Kommunala Integrationsrådet 14 maj 2013
KU 2013/0286
Kommunfullmäktiges beslut § 113, Sammanträdestider 2014
KU 2013/0491
Kommunfullmäktige har fattat beslut gällande mötestider för 2014.
Folkbiblioteken i Lund 2012- lokala förutsättningar för
kunskapssamhället
KU 2013/0525
Svensk biblioteksförening har tagit fram statistik för biblioteksverksamheten i
kommunerna i Sverige.
Inbjudan till träff om Klostergårdens Mötesplats den 17 oktober
Allmänheten är inbjuden att delta på träff om Klostergårdens Mötesplats den
17 oktober i Klostergårdsskolans matsal kl. 18.00- 20.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22

