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§ 102
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ärendelista för kultur- och fritidsnämndens möte samt att lägga till
Rapport angående organisation av idrott och fritid under §112, Rapporter.

Justerare
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§ 103
Budgetuppföljning 2013 –muntlig rapport
Dnr KU 2013/0260
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för resultaträkning per september
2013. Vid september månads slut visar helårsprognosen för år 2013 ett överskott
om 11,1 miljoner kr. Avvikelsen beror främst på att byggnation på
Klostergårdens mötesplats respektive Klostergårdens fotbollsarena har
senarelagts.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens powerpointpresentation den 17 oktober.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Rapporten expedieras till
Akten

Justerare
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§ 104
Ersättning till Kulturhistoriska muséet, Mejeriet och
Hemgården.
Dnr KU 2013/0191
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd- och ersättningsnivå
för 2014 till verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen, Föreningen
Kulturmejeriet och Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för genomförande
av uppdragsöverenskommelser samt till Lunds Ungdoms- och Hemgård enligt
avtal.
Nämnden fattade i april 2013 ett preliminärt beslut om att godkänna ersättning
till ovanstående föreningar. Efter kommunfullmäktiges beslut § 101 13-14 juni
2013 föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden fastställer slutgiltigt
belopp i ärendet om ersättning till de aktuella föreningarna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2013.
Kultur och fritidsnämndens beslut § 46 den 18 april 2013.
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för drift och
verksamhet vid Kulturens museum för 2014 erhåller 8 844 tkr
i bidrag för verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att
resurser om 6 328 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för
drift och fastighetsunderhåll, sammanlagt 15 172 tkr,

Justerare

att

Föreningen Kulturmejeriet för 2014 erhåller 2 598 tkr i bidrag
för verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och
utrustning samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhanda fastigheten Mejeriet 1 (4 106) tkr enligt uppdragsöverenskommelse, sammanlagt 6 704 tkr,

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för 2014 erhåller
1724 tkr i ersättning för verksamhet enligt avtal samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla fastigheten
S:t Mikael 6 (478 tkr) enligt avtal, sammanlagt 2 202 tkr,

att

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för 2014 erhåller
2 423 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om
Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för följande anteckning till
protokollet: Då våra tidigare budgetyrkanden i kommunfullmäktige och kulturoch fritidsnämnden fallit har vi vid detta tillfälle inget eget yrkande. Vår
ståndpunkt kvarstår dock i enlighet med de två tidigare yrkandena.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Ansökan om medel till Mångfaldsrundan 2014
Dnr KU 2013/0562
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 120 tkr för genomförande av
Mångfaldsrundan 2014. Nytt för Mångfaldsrundan 2014 är att den utvecklas i
samverkan med olika arenor och projekt inom kulturverksamheten:
Kulturgarantin, Projekt Stenkrossen och InnoCarnival, samt med externa
partners såsom exempelvis Lars Erik Larsson gymnasiet.
Temat för Mångfaldsrundan under 2014 är mångfald och stadsplanering.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ansöka om 120 tkr från kommunstyrelsen för genomförandet av
Mångfaldsrundan 2014.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2013
Dnr KU 2013/0549
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny
delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innefattar såväl
ändringar i sak som redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, reviderad den 18 oktober 2012
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till ny delegationsordning för kulturoch fritidsnämnden den 10 oktober.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till delegationsordning
enligt bilaga.
Reservationer
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering: Jag reserverar mig mot den alltför långtgående delegationen, som
gör att det politiska ansvaret kommer i skymundan.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 107
Reviderade regler för rese- och studiestipendium 2013
(ungdomsledarstipendium)
Dnr KU 2013/0551
Sammanfattning
Kultur -och fritidsnämnden delar årligen ut rese- och studiestipendium om
20 000 kr som stöd och uppmuntran till ledare för förtjänstfull verksamhet inom
ideell idrottsförening eller annat likvärdigt sammanhang.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till Bestämmelser för
kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarstipendium. Det innebär
huvudsakligen följande förändringar i reglerna för rese- och studiestipendiet:
•
•
•

Att rese- och studiestipendium (ungdomsledarstipendium) endast ska
heta ungdomsledarstipendium, eftersom det vänder sig till verksamma
ungdomsledare i Lunds kommun.
Att stipendiaterna utses före januari månads utgång varje år för att
stipendiet sedan ska kunna utdelas vid ett tillfälle där även andra
utmärkelser kan delas ut.
Förslag på kandidater skall gå via föreningen/organisationens styrelse
eller utsedd representant.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 129 Rese- och studiestipendium 2012, den
15 november 2012.
Kultur- och fritidsnämndens gällande bestämmelser Rese- och studiestipendium
(ungdomsledarstipendium).
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse idrottsstipendium, med förslag
till reviderade regler för ungdomsledarstipendium den 24 september 2013

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämndens rese- och studiestipendium
(ungdomsledarstipendium) framöver benämns endast
ungdomsledarstipendium
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag på reviderade
bestämmelser för ungdomsledarstipendium enligt bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2014
Dnr KU 2013/0550
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för
kultur- och fritidsnämndens möten 2014. I förslaget har hänsyn tagits till
kommunens budgetprocess, helgdagar och lov samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens möten. Tiden för nämndens möten är klockan 17:30.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna följande dagar såsom mötesdagar för kultur- och
fritidsnämnden:
Den 23 januari, 13 februari, 13 mars, 24 april, 15 maj, 4 juni (onsdag),
21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och den 11
december.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Samråd - Förslag till bildande av naturreservat Nöbbelövs
mosse med Vallkärra mader
Dnr KU 2013/0514
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till bildande av naturreservatet
”Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader”. En skötselplan för områdets
hantering har upprättats. Förslaget godkändes för samråd av tekniska nämnden
den 4 juni 2013. Nämnderna har getts möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till tekniska nämndens förslag
om bildande av naturreservatet Nöbbelövs mosse och Vallkärra mader.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2013.
Tekniska förvaltningens missiv den 12 september 2013.
Tekniska förvaltningens förslag till skötselplan för naturreservatet Nöbbelövs
mosse med Vallkärra mader, den 12 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till bildande av naturreservat Nöbbelövs mosse med
Vallkärra mader.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare
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§ 110
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr KU 2011/0310
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt tekniska förvaltningens skrivelse Utredning om
kommunal badplats vid Tvedöra för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att iordningställa Tvedöra
sandtag till offentlig badplats från 2018 om erforderliga medel fås för drift och
skötsel.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 38, Medborgarförslag Se möjligheterna med en
kommunal badplats i natursköna Tvedöra den 1 mars 2012
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2012
Medborgarförslag Se möjligheterna med en kommunal badplats i natursköna
Tvedöra den 4 oktober 2011
Tekniska nämndens beslut Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra den
19 september 2013
Tekniska nämndens skrivelse Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom skrivelse från tekniska nämnden och invänta ett
eventuellt uppdrag från kommunfullmäktige om att iordningställa
Tvedöra till en kommunal badplats från 2018 om erforderliga medel fås
för drift och skötsel,
samt
att

i övrigt avge yttrande enligt kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

12

2013-10-17

§ 111
Detaljplan för Veberöd 8:136 m fl i Veberöd, Lunds
kommun
Dnr KU 2013/0490
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har översänt detaljplan för Annelundsområdet inom
fastigheten Veberöd 8:136 med flera i Lund till kultur- och fritidsnämnden för
samråd. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen samt
påtalar behov av mark för idrott i anslutning till Svaleboskolan och
Annelundsområdet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 19 juni 2013 § 132.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelser den 5 juni 2013.
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning den 5 juni 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till förslag till detaljplan för fastigheten Veberöd 8:136
med flera,
samt
att

påtala behov av mark för idrott i anslutning till området.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Akten

Justerare
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§ 112
Rapporter
A. Biblioteksstatistik
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om statistik från Kungliga
biblioteket avseende Lund. De svenska folkbiblioteken lånar ut cirka 68
miljoner böcker per år. Mellan 4000- 5000 personer besöker biblioteken i Lund
varje dag varav hälften kommer till stadsbiblioteket. Varje år lånas 1,1 miljoner
böcker ut i Lund varav hälften barnböcker. E-böcker utgör 1,7% av lånen och
80% är böcker.
Lunds kommun ligger över rikssnittet vad gäller utlån och får ett genomsnittligt
stort anslag till inköp av nya böcker. Verksamheten satsar på att försöka öka
antalet utlån genom samarbete med skolan, satsningar på barn och ett mer
varierat programutbud för att nå nya grupper. Även öppettider och meröppet
påverkar antalet besökare på biblioteken.
B. Högevall, en lägesrapport
Fritids- och idrottschef Dan Kanter meddelar att en mätning av trikloramin
kommer att göras på Högevall under höstlovet. Vidare har kultur- och
fritidsförvaltningen kontinuerliga möten med serviceförvaltningen för att få de
sista bitarna på plats gällande besiktningar och byggnation. Rekryteringen av
badhuschef pågår.
En brukarenkät har genomförts på Högevall som visar att 82 % av badets
besökare skulle rekommendera badet till andra och att man huvudsakligen är
nöjd med graden av service. Synpunkter har framförts på städning och
entréavgifter. Bokslutsprognosen för Högevall pekar på ett underskott om cirka
en miljon för år 2013. Detta beror framför allt på att intäkterna inte motsvarat
budgetkalkyl på grund av sent öppnande och tillfälliga driftstopp. Kultur- och
fritidsnämnden bjuds in till en guidad tur på Högevall den 7 november.
C. Kulturcash och utredning av Framtidens Lund
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen redogör för den utvärdering som gjorts
avseende KulturCash och Framtidens Lund. Utvärderingen har gjorts av Malmö
Högskola under april 2013 till och med augusti 2013.
KulturCash och Framtidens Lund är två nya bidragsformer: Kulturcash riktar
sig till unga i åldrarna 12-25 år och kan sökas löpande under året. Framtidens
Lund är en bidragsform som ska främja innovation och utveckling inom konstoch kulturlivet. Utvärderingen visar att båda bidragsformerna varit
framgångsrika eftersom de bland annat varit enkla att söka och skapat nya idéer
och satsningar.
D. Medborgarkontoret Kristallen
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om den pågående processen med

Justerare
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att ta fram ett nytt medborgarkontor på Kristallen. En utredning har tillsatts av
kommunkontoret för utredning av vad Lunds medborgare vill ha ut av ett
medborgarkontor. Enligt det uppdrag som getts kultur- och fritidsförvaltningen
ska medborgarkontoret ska bland annat synliggöra konsumentverksamheten,
möjliggöra handläggning av enklare myndighetsärenden för hela Lunds
kommun samt fungera som demokratistöd till organisationer och föreningar.
Medborgarkontoret ska utgå från medborgarens behov och inte vilka tjänster
som kommunen har.
E. Mötesplats Klostergården
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om att Leif Rosén har utsetts till
samordnare på mötesplatsen på Klostergården och att tre bibliotekstjänster och
fem fritidsledartjänster har tillsatts. I arbetet med att ta fram förslag på vilka
verksamheter mötesplatsen ska innehålla hålls öppna möten med olika grupper i
området. En namntävling har utlysts för att få ett nytt namn till mötesplatsen.
F. Fotbollsarena Klostergården
Utvecklingsstrateg Per Hellman och kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson
informerar om byggprocessen kring Klostergårdens idrottsplats. Projektets
sammanlagda utgifter beräknas till 121 miljoner kronor. Anbuden från
entreprenörerna överstiger budget och därför kommer åtgärder att tas fram för
att projektet ska rymmas inom ram. Klubbhuset för LBK beräknas vara klart
den 9 november. Arbetet fortsätter i projektgrupp, styrgrupp och med
referensgrupp.
G. Torns IF
Utvecklingsstrateg Per Hellman redovisar förslag till nyttjanderättsavtal för
Torns IF. Socialdemokraterna påpekar att de synpunkter som tidigare framförts
från dem under våren tydligare bör tas i beaktande. En ny rapport om
förhandlingen kommer på nämndens möte i november.
H. Lunken 2013, Lunds ungdomsenkät
Processchef Tor Ohlsson redogör för Lunken, en ungdomsenkät som
genomförts år 2013. Generellt anser barn och unga i Lund att de kan sysselsätta
sig med de fritidsaktiviteter de vill. Många unga vill även vara aktiva men vet
inte hur man gör.
I. Rapport angående organisation av idrott och fritid.
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att den tillfälliga
organisationsstruktur som inneburit en gemensam chef för idrott- och
fritidsorganisationen kommer att permanentas. Förändringen beräknas gälla från
och med den 1 januari 2014.

Justerare
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§ 113
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till Teater
Sagohuset KU 2013/0485

8.4.5

2013-09-23
Torsten Schenlaer
Kulturchef

2

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
Kopasetic Productions
KU 2013/0510

8.4.5

2013-09-20
Torsten Schenlaer
Kulturchef

3

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Tamans studentförening i
Lund. KU 2013/0533

8.4.5

2013-09-20
Torsten Schenlaer
2013-09-20

4

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
Carolinae Damkör
KU 2013/0535

8.4.5

Torsten Schenlaer
2013-09-23

Justerare
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§ 114
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut § 164 Motion ”Genomför klimatsmarta
idrotts- och kulturevenemang”
Dnr KU 2013/0019
Kommunfullmäktiges har fattat beslut i ärende som beretts av kultur- och
fritidsnämnden den 14 mars 2013.
Kommunala handikapprådets protokoll 2013-09-12
Dnr KU 2013/0055
Regionens kulturnämnds protokoll 2013-09-23
Dnr KU 2013/0287
Kommunstyrelsens beslut §292, Äskande av medel till Sommarlund 2014
och 2015
Dnr KU 2013/0423
Kommunstyrelsen har beviljat medel till kultur- och fritidsförvaltningen för
fortsatt arrangemang av Sommarlund år 2014 och 2015.
Servicenämndens beslut § 81, Medborgarförslag om överbliven mat
Dnr KU 2013/0495
Servicenämnden har yttrat sig över medborgarförslag.
Kommunkontoret, LundaEko II, remissversion.
Dnr KU 2013/0557
Kultur- och fritidsnämndens har mottagit remissversion LundaEko II för
yttrande i november.
PwCs revisionsrapport Granskning av besluts- och uppföljningsprocess
gällande fyra investeringsobjekt.
Dnr KU 2013/0567
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit revisionsrapport för yttrande i januari.

Justerare

Utdragsbestyrkande

