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§ 115
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna ärendelista för kultur- och fritidsnämndens möte den 14 november
samt att lägga till § 116 Tillämpning av rutiner för upphandling av offentlig
utsmyckning till ärendelistan. Rapport om lokaler för Lunds Boxningssällskap
läggs till § 128 Rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Tillämpning av rutiner för upphandling av offentlig
utsmyckning
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden antog nya rutiner för upphandling av offentlig
utsmyckning den 21 augusti 2013 (KU §77/2013). Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att reglerna ska tillämpas för de projekt som inletts
hos förvaltningen efter den 15 augusti 2013. För de projekt som inletts före den
15 augusti ska de tidigare rutinerna fortfarande gälla.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2013,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 augusti 2013, § 77
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse den 22 augusti 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
de rutiner för upphandling av offentlig utsmyckning som kultur- och
fritidsnämnden antog den 15 augusti 2013, inte ska tillämpas för
de projekt som inleddes hos kultur- och fritidsförvaltningen före den
15 augusti 2013.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Kulturpris 2013
Dnr KU 2013/0579
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund utser varje år en kulturpristagare. Pristagaren
belönas för goda insatser inom kulturområdet och ska ha anknytning till Lund.
Beslutsunderlag
Kriterier för kulturpris och kulturstipendium, den 5 november 2013,
Lista över Lunds kulturpristagare från år 1986-2012.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att utse Ivar Sjögren till Lunds kulturpristagare år 2013 med följande
motivering:
Ivar Sjögren har visat ett stort engagemang, för att tillgodose såväl lundabor som
övriga med olika kulturaktiviteter. Han har under många år arrangerat såväl olika
visfestivaler som andra, för lundaborna intressanta kulturevenemang. Ivar var
med och startade riksförbundet ”Visan i Sverige” och kulturföreningen K-märkt
i Lund. Ivar Sjögren är en väl känd och etablerad och känd musiker i Lund.
Beslut expedieras till:
Lunds kulturpristagare 2013
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-11-14

§ 118
Kulturstipendium 2013
Dnr KU 2013/0202
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendier till unga
kulturutövare med anknytning till Lund. Kultur- och fritidsförvaltningen
presenterar en lista med sökande och förslag till stipendiater.
Beslutsunderlag
Lista över mottagare av Lunds kommuns kulturstipendium 1962-2012,
Förslag till Lunds kommuns kulturstipendiater, den 13 november 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Kriterier för kulturpris och
kulturstipendium, den 5 november 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kulturstipendier 2013 till:
Erik Lundahl (musik),
Emma Sventelius (musik),
Go for the Blondes (musik, design, film, konst),
Tove Jeppson- Bohlin (Grafisk form),
Gabriella Cederström (film).

Beslut expedieras till:
Kulturstipendiater 2013
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Budgetuppföljning 2013 -muntlig rapport
Dnr KU 2013/0260
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic presenterar resultaträkning för kultur- och
fritidsnämnden till och med den 31 oktober 2013. Vid oktober månads slut visar
avvikelsen mot budget 11,7 miljoner kronor och helårsprognosen för år 2013 ett
överskott om 11,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att byggnation på
Klostergårdens mötesplats respektive Klostergårdens fotbollsarena har
senarelagts.
Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Inrättande av bland annat en konst- och kulturhall i Lund
Dnr KU 2013/0595
Sammanfattning
Holger Radner (FP) har gjort en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden. I
skrivelsen föreslår Holger Radner att ett utvecklingsprojekt avseende Lunds
konsthall ska starta sommaren 2014 och vara avslutat den 31 januari 2016.
Projektet ska omfatta den verksamhet på Lunds konsthall som är öppen för
besökare men även innebära ett förslag om verksamhet i ett alternativt konstoch kulturcentrum på annan plats än konsthallen i centrala Lund. Projektet skall
ha som mål fler konst- och kulturformer ska kunna rymmas inom Lunds
konsthall.
Beslutsunderlag
Holger Radners (FP) skrivelse, Projekt ang. inrättandet av en konst- och
kulturhall i Lund för att främja ett brett utbud, den 27 oktober 2013.
Kultur-och fritidsförvaltningens skrivelse, Stenkrossen som modellbygge och
Stenkrossen 2 –ett oömt kulturcentrum, den 2 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att till kultur- och
fritidsnämndens möte i december 2013, utarbeta ett förslag i enlighet
med vad som framförts i Holger Radners (FP) skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Investeringsprövning inför 2015-2017
Dnr KU 2013/0578
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
kommunkontorets förslag till investeringar och att ange prioriterade behov inom
nämndernas ansvarsområden.
Kultur- och fritidsnämnden påtalar behov av resurser för bland annat:

en ny ridanläggning,

utrustning till nya kulturlokaler,

anläggande av aktivitetsytor för skate, idrott och fysisk aktivitet,

utveckling av gemensamma lokaler för estetprogram och kulturskola,

gemensamma lokaler med barn- och skolnämnderna för skola, idrott
och mötesplatser.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2013 med
bilaga om behov av medel för kapitaltjänst och drift,
Kommunkontorets anvisningar för investeringsberedning den 5 september 2013,
Kommunkontorets sammanställning Bas för investeringsplan 2015-2017, den 10
oktober 2013.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag:
att

formuleringen kring Dalbybadet i förvaltningens skrivelse ändras till:
”Efter servicenämndens ställningstagande kan bedömning göras hur
projektet ska förverkligas.”.

I övrigt yrkar Holger Radner (FP) i enlighet med förvaltningens förslag:
att
att

att

att
att

Justerare

tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för åren
2015-2017,
begära tillägg av investeringsmedel till kultur- och fritidsnämnden till
arenor för skate och miljöer för idrott i stadsdelar, utrustning för ny
kulturlokal, Centrala idrottsplatsen, ersättning för Korpens planer,
Klostergårdens idrottsplats för superettan, återlämningsmaskin vid
stadsbiblioteket samt utrustning för lokaler vid Bytaregatan,
begära tillägg av investeringsmedel till servicenämnden för ny
ridsportanläggning och utökade lokaler vid Klostergårdens idrottsplats
för spel i superettan,
påtala behovet av gemensamma lokaler för gymnasieskolans estetiska
program och kulturskolan,
påtala behov av utbyggnad av idrottslokaler vid Idalaskolan till två

Utdragsbestyrkande
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positioner under perioden,
samt
att

kultur- och fritidsnämnden ges full täckning i ram för driftbudget för att
kunna hantera kapitaltjänstkostnader för nämndens
investeringsresurser.

Zoltán G-Wagner (KD) yrkar att förvaltningens förslag till tredje beslutssats ”att
begära tillägg av investeringsmedel till servicenämnden för ny
ridsportanläggning och utökade lokaler vid Klostergårdens idrottsplats för spel i
superettan”, stryks och istället ersätts med:
att

begära ett tillägg av investeringsmedel för ny ridanläggning i
enlighet med vad som framkommer i en behovsundersökning bland
kommunens samtliga rid- och hästföreningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
formuleringen kring Dalbybadet i förvaltningens skrivelse ändras till:
”Efter servicenämndens ställningstagande kan bedömning göras hur
projektet ska förverkligas.”.
att

tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för åren
2015-2017,

att

begära tillägg av investeringsmedel till kultur- och fritidsnämnden till
arenor för skate och miljöer för idrott i stadsdelar, utrustning för ny
kulturlokal, Centrala idrottsplatsen, ersättning för Korpens planer,
Klostergårdens idrottsplats för superettan, återlämningsmaskin vid
stadsbiblioteket samt utrustning för lokaler vid Bytaregatan,

att

begära tillägg av investeringsmedel till servicenämnden för ny
ridsportanläggning och utökade lokaler vid Klostergårdens idrottsplats
för spel i superettan,

att

påtala behovet av gemensamma lokaler för gymnasieskolans estetiska
program och kulturskolan,

att

påtala behov av utbyggnad av idrottslokaler vid Idalaskolan till två
positioner under perioden,
samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att

kultur- och fritidsnämnden ges full täckning i ram för driftbudget för att
kunna hantera kapitaltjänstkostnader för nämndens
investeringsresurser.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Kulturpolitisk handlingsplan 2014-2016.
Dnr KU 2012/0545
Sammanfattning
Handlingsplan för kultur 2014-2016 har skickats på remiss till nämnder och
föreningar. Totalt har 14 remissvar inkommit vilka inneburit en del förändringar
i handlingsplanen som redovisas för nämnden. Den nya handlingsplanen
omfattar åren 2014-2016 och omfattar kulturverksamhetens hela ansvarsområde
och prioriterade insatser som motsvarar 10 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Handlingsplan för kultur
2014-2016, reviderat efter remissomgång den 7 november 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Handlingsplan för kultur
2014-2016, version före remissomgång 2013 den 26 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Lägesbeskrivning 2013 för
verksamheten Kultur, den 26 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förändringar i Handlingsplanen för kultur 2014-2016
samt
att

slutgiltigt fastställa Handlingsplanen för kultur 2014-2016 enligt
bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Förvaring, frakt och renovering av konstverk inför flytt till
Kristallen
Dnr KU 2013/0581
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för förutsättningar att hantera konstverk
i samband med flera förvaltningars flytt till lokaler i Kristallen 2014.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköp, registrering och utlåning av
konstverk till kommunens förvaltningar. Konsthallens personal handlägger
uppgifterna. En summa av 150 tkr behöver tillföras nämnden som
engångsbelopp för anpassning av lokaler med ändamålsenligt förvaringssystem
för att kunna ta emot, hantera och förvara konstverk.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
till kommunstyrelsen äska 150 tkr för iordningsställande av lokal för
återlämning, hantering och förvaring av konstverk i samband med flytt
till Kristallen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 124
Revidering av regler för Lundapokalen
Dnr KU 2013/0580
Sammanfattning
Lundapokalen är ett pris som har delats ut med medel ur Lunds idrottsplats fond
sedan år 1956. Fondens ändamål är att främja ungdomars idrottsutövande i
kommunen. Eftersom kommunkontoret, som är fondförvaltare, har meddelat att
fondens medel tagit slut föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att medel till
Lundapokalen tas från nämndens budget. Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslår även en revidering av fondens kriterier.
Beslutsunderlag
Bestämmelse för Föreningen Lunds stads idrottsplats fond (Lundapokalen)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Revidering av riktlinjer och
bestämmelser för utdelning av Lundapokalen, den 25 oktober 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lämna förslag till kommunkontoret att avsluta Föreningen Lunds
idrottsplats fond.
att

godkänna kultur- och fritidförvaltningens förslag till
Lundapokalen, med nya riktlinjer och bestämmelser samt att anslå
medel för detta inom kultur- och fritidsnämndens budget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling
2013-2020, LundaEko II
Dnr KU 2013/0557
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att lämna synpunkter på
LundaEko II till kommunkontorets avdelning för miljöstrategi, folkhälsa och
säkerhet. Syftet med LundaEko II är att Lunds miljöarbete ska struktureras i ett
styrdokument från år 2013 till år 2020.
Beslutsunderlag
Förslag till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling
2013-2020, Nya LundaEko II, remissutgåva den 4 september 2013.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, den 12 september 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bruka Nya LundaEko II som grund i förvaltningens miljöarbete
tillsammans med det pågående miljöarbetet för framtagande av
miljömål och handlingsplaner för perioden 2014-2020.
att

översända skrivelsen till kommunstyrelsen såsom kultur- och
fritidsnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Remissbehandling av områdeslokalplan för Östra Torn Brunnshög
Dnr KU 2013/0560
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppgift att inkomma med synpunkter till
barn- och skolnämnd Lunds stad, med särskilt önskemål om synpunkter på
samplanering av fritidsklubbar, öppen fritidsverksamhet och idrottsanläggningar
samt användning av lokaler och anläggningar för fritidsändamål. Kultur- och
fritidsnämnden välkomnar barn- och skolnämndens sätt att arbeta då det
utvecklar samarbetet/samverkan och tydliggör detta på ett bättre sätt.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Östra Torn –
Brunnshög 2014-2018, den 25 september 2013 inklusive bilaga.
Barn- och skolnämnd Lunds stads Remisslista/Remissbrev, den 25 september
2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 oktober 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Remissyttrande
Standarlokalprogram för åk 4-9, inklusive bilaga den 12 september 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
Områdeslokalplan för Östra Torn – Brunnshög 2014-2018 till barnoch skolnämnd Lunds stad såsom nämndens svar.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Avtal med IFK Lund avseende nyttjande av den centrala
idrottsplatsen.
Dnr KU 2013/0552
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar avtalsförslag gällande föreningen IFK
Lunds drift av egen idrottshall vid Centrala idrottsplatsen i Lund.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 november 2007, § 136, om
förlängning av nyttjanderättsavtal med IFK Lund för upplåtelse av mark inom
fastigheten Väster 3:2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till hyresavtal med IFK Lund för lokaler vid
Centrala idrottsplatsen
samt
att

avtal mellan fritidsnämnden och IFK Lund om upplåtelse av
paviljongbyggnad vid Centrala Idrottsplatsen tecknat den 8
oktober 1980 upphör i samband med tecknande av nytt hyresavtal.

Beslut expedieras till:
IFK Lund
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare
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§ 128
Rapporter
Högevall
KU 2013/0351
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att rekryteringen av en ny chef
på Högevall snart är klar. Ett förslag till ny organisation innebär att fem
teamledare inrättas under enhetschefen för att leda och fördela arbetet. Tjänsten
som verksamhetsutvecklare kommer att utvidgas från deltid till heltidstjänst.
Förändringarna blir organisatoriska och inte ekonomiska.
Trikloraminmätningar har gjorts på Högevall under höstlovet. Svaret på
rapporten har resulterat i att tre attraktioner stänger tillfälligt i badets äventyrsdel
till dess att nya mätningar kan göras. Förvaltningsdirektör Urban Olsson
informerar inträdespriset till äventyrsbadet sänks tillfälligt till 50 kronor för barn
och 75 kronor för vuxna.
Områdesboken
KU 2012/0173
Utvecklingsstrateg Jessika Karreskog informerar om kultur- och
fritidsförvaltningens arbete med områdesboken. Områdesboken är ett
kvalitetsverktyg för den öppna fritidsverksamheten. Sju olika
förbättringsområden har tagit fram av förvaltningen för att förbättra verktyget
gällande exempelvis struktur, årscykel och utarbetande av områdesstrategier som
samordnar nämndsmål och verksamhetsmål med områdenas behov.
Sommarlund 2013
KU 2013/0446
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om Sommarlund 2013. En skriven
rapport har skickats ut till nämnden.
Stenkrossen 2
KU 2012/0456
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om det fortsatta arbetet med att hitta
nya lokaler för att ersätta Stenkrossen 1 när den rivs. Det har varit svårt att hitta
lokaler med tillräckligt stora ytor och flera alternativ undersöks.
Torns IF
KU 2013/0166
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att avtalsförslaget till Torns IF
inte är klart. Målet är att ha ett färdigt avtal till decembernämnden.
Biblioteket på Linero
KU 2013/0346
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om avtalsförhandlingarna avseende
nya bibliotekslokaler på Linero.
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Klostergårdens idrottsplats
KU 1999/0180
Urban Olsson och Per Hellman informerar om att Lunds Bollklubb har flyttat in i
nya klubblokaler vid Klostergårdens idrottsplats. Fortsatt arbete med projektet
måste avvakta beslut om antagande av entreprenör. På grund av att inkomna
anbud är högre än tillgängliga resurser och fastställt igångsättningstillstånd kan
entreprenör ännu inte antas. Den politiska styrgruppen för projektet
Klostergårdens idrottsplats har sammanställt en skrivelse till kommunstyrelsens
arbetsutskott som beskriver situationen.
Lokal till Lunds boxningssällskap
KU 2013/0317
Zoltan G Wagner frågar i vilket skede utredningen angående boxningslokal för
Lunds Boxningssällskap befinner sig. Fritids- och idrottschef Dan Kanter
meddelar att en rejäl upprustning har gjorts i befintliga lokaler men att det är
svårt att hitta nya lokaler inom befintliga resursramar. Förvaltningen har en god
dialog med föreningens representant.
PwC granskningsrapport av intern kontroll på kultur- och fritidsnämnden
KU 2013/0608
Vera informerar om att nämndens interna kontroll har granskats av PwC. Ett
antal rekommendationer och synpunkter har gjorts i ett utlåtande till nämnden
som ska besvaras senast i februari 2014.
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§ 129
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beviljande av
kulturprojektbidrag för
”Antirasistiska dagar i Lund”
KU 2013/0576
Beslut om vidaredelegering
KU 2013/0549

Torsten Schenlaer,
kulturchef
2013-10-18

2
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§ 130
Meddelanden
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om att kommunens
ärendehanteringssystem W3D3 kommer att migreras den 16 december och att
nämndens ledamöter därför kommer att behöva uppdatera sina
inloggningsuppgifter.
Klostergårdens idrottsplats - projekt för uppförande av matcharena för
fotboll, torg och gator med mera i samband med detaljplan och
exploateringsavtal för bostäder.
Dnr KU 2012/0031
Den politiska styrgruppen för Klostergårdens idrottsplats har författat en
skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet behandlas som rapport på
kultur- och fritidsnämnden den 14 november 2013.
Synpunkter till stadsbyggnadskontoret avseende planerad skateramp med
förvaltningens svar.
KU 2013/0040
Stadsbyggnadskontoret har sänt skrivelser från omkringboende till kultur- och
fritidsnämnden för besvarande i samband med lovprövning inför byggnation.
Kommunfullmäktiges protokoll § 194 Medborgarförslag angående
inrättande av en kulturnämnd och en kulturförvaltning i Lunds kommun
KU 2013/0107
Kommunfullmäktige har fattat beslut avseende medborgarförslag som förberetts
av kultur- och fritidsnämnden.
Remiss - Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun, GNP 2014-2016
KU 2013/0189
Rapport från park- och naturkontoret avseende remissförfarandet och inkomna
synpunkter på Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun,
GNP 2014-2016.
Kulturnämnden i Region Skånes protokoll 2013-10-23
KU2013/0287
Servicenämndens beslut § 103 avseende Förslag till ändringar i procentregel
för utsmyckning av offentliga byggnader
KU 2013/0310
Servicenämnden har fattat beslut i ärende som expedierats av kultur- och
fritidsnämnden.
Extern miljörevision, rapport och åtgärdsplan
KU 2013/0584
Vera Lazarevic informerar om att nämndens interna kontroll har granskats av
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PwC. Ett antal rekommendationer och synpunkter har gjorts i ett utlåtande till
nämnden som ska besvaras senast i februari 2014. Förvaltningen har startat en
arbetsgrupp som skall arbeta med utlåtandet.
Revisionsrapport PwC, Granskning av Intern kontroll på kultur- och
fritidsnämnden
KU 2013/0608
Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll har granskats av en extern revisor.
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