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§1
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan för kultur- och fritidsnämndens möte.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Lundapokalen 2013
Dnr KU 2013/0641
Sammanfattning
För att främja idrotten i Lunds kommun delar Lunds kultur- och fritidsnämnd
årligen ut Lundapokalen som är ett pris om 10 000 kr. Lundapokalen kan endast
tilldelas person eller lag/förening som är verksam i Lunds kommun eller som har
annan särskild anknytning och betydelse till kommunen. Idrotten ska vara
ansluten till Riksidrottsförbundet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124 den 14 november 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2014.
Lista personer, lag och föreningar som erhållit Lundapokalen 1956- 2012
Riktlinjer och bestämmelser antagna i kultur- och fritidsnämnden 14 november
2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Lundapokalen år 2013 tilldelas handbollspelaren Zoran Roganovic för
sitt handbollskunnande och för att han är föredöme för idrotten i Lund
och en ambassadör för Lunds kommun.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Bengt E. Nilsson (S) i handläggningen av detta ärende
och ersätts av Inger Ponsler (S).

Beslut expedieras till:
Mottagare av Lundapokalen 2013
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3
Idrottsstipendium 2013
Dnr KU 2013/0666
Sammanfattning
För att främja ungdomsidrott i Lunds kommun delar Lunds kultur- och
fritidsnämnd årligen ut idrottsstipendium om 20 000 kr. Stipendiet kan delas
mellan såväl flera personer som utdelas till ett lag eller en idrottsförening.
Stipendiet kan endast erhållas en gång av samma mottagare. Stipendiet kan
endast tilldelas personer som representerar någon idrottsförening i Lunds
kommun och som inte fyllt 20 år eller idrottsförening som bedriver
ungdomsverksamhet inom Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 september 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014.
Lista idrottsstipendiater mellan år 1976-2012.
Regler för utdelning av kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendium beslutat
den 19 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
idrottsstipendium år 2013 tilldelas Lunds karateklubb och H 43 Lund
med vardera 8000 kr för framgångsrik idrottverksamhet inom
respektive idrottsgren.
att

Lund volleybollklubbs herrjuniorer tilldelas 4000 kr för sitt
JSM-guld år 2013.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Bengt E. Nilsson (S) i handläggningen av detta ärende
och ersätts av Inger Ponsler (S).

Beslut expedieras till:
Stipendiater till kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendium 2013
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Ungdomsledarstipendium 2013
Dnr KU 2013/0667
Sammanfattning
Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och
uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom ideell
förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är
verksamma i lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till
kommunen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 107 den 17 oktober 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 3 januari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Ungdomsledarstipendium tilldelas Niklas Melin från Lunds
karateklubb, Oskar Larsson från Torns scoutkår och Jan Ledje från IK
Södra Dal med vardera 6000 kr

Jäv
På grund av jäv deltar inte Joakim Friberg (S) i handläggningen av detta ärende
och ersätts av Inger Ponsler (S).

Beslut expedieras till:
Nominerade till kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarstipendium 2013
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Rapport om preliminärt bokslut
Dnr KU 2013/0623
Sammanfattning
Ekonom Sten Lennström redovisar preliminär bokslutsrapport för år 2013.
Kultur- och fritidsnämndens resultat visar ett överskott på 9,2 miljoner kronor.
Efter att korrigeringar gjorts för att kompensera uppskjutna byggkostnader från
år 2013 till 2014 visar nämnden ett underskott om 2,1 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens powerpointpresentation, Preliminärt bokslut
den 23 januari 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Handlingsplan intern kontroll för kultur- och
fritidsnämnden 2014
Dnr KU 2013/0654
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll ska nämnderna senast den 31 januari varje år anta
en handlingsplan för intern kontroll.
Kommunkontoret har tagit fram tre kommungemensamma kontrollmål för 2014:
•
Personuppgiftslagen
•
Köptrohet
•
Uppföljning av åtgärdsplaner
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tre nämndspecifika mål för kultur- och
fritidsnämnden som överförs från 2013 års internkontrollrapport:
•
Rekrytering
•
Mutor och korruption
•
Avtalshantering

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 360 den 4 december 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2014.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Utredning av drift och skötselformer av Källbybadet och
övriga friluftsbad i kommunen inklusive eventuell
kioskverksamhet
Dnr KU 2013/0162
Sammanfattning
Simklubben Poseidon har inkommit med en intresseanmälan till kultur- och
fritidsnämnden den 6 mars 2013 angående möjligheten att överta drift och
skötsel av Källbybadet på entreprenad. Kultur- och fritidsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för andra intressenter än
Lunds kommun att ansvara för drift och skötsel av friluftsbaden i Lunds
kommun inklusive eventuell kioskverksamhet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Simklubben Poseidon, Angående drift och skötsel av Källbybadet,
den 6 mars 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21, den 28 januari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2013.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, den 18 april 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2014.

Yrkanden
Louise Burman (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:
att

återremittera ärendet till nämndens sammanträde i maj och att ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka anläggningar och
verksamheter som kan läggas ut på entreprenad med beaktande av idag
gällande avtal.

Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:
att

avslå Louise Burmans (M) yrkande om återremiss

Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:

Justerare

att

godkänna förvaltningens redovisning av förutsättningar för alternativ
drift och skötsel av friluftsbaden i Lunds kommun
samt

att

bibehålla nuvarande drift- och skötselformer för friluftsbaden i Lunds
kommun.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) yrkande om återremiss mot Joakim
Fribergs (S) m.fl. yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Louise Burmans yrkande.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande
voteringsordning:
Den som stödjer Louise Burmans förslag röstar Ja
Den som stödjer Joakim Friberg (S) m.fl. förslag röstar Nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Anders Kristensson
(FP), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltan G Wagner (KD) röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E. Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med 6 ja-röster för Louise Burmans (M) yrkande mot 5 nej-röster för Joakim
Fribergs (S) m.fl. yrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med
Louise Burmans yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
återremittera ärendet till nämndens sammanträde i maj och att ge
förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka anläggningar och
verksamheter som kan läggas ut på entreprenad med beaktande av idag
gällande avtal.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande. Socialdekoraterna bifogar även en skriftlig
reservation enligt bilaga.

Beslut expedieras till:
Simklubben Poseidon
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Yttrande över kommunrevisionens revisionsrapport
”Granskning av besluts- och uppföljningsprocess
gällande fyra investeringsprojekt”
Dnr KU 2013/0567
Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat besluts- och uppföljningsprocessen kring
genomförande av fyra investeringsprojekt i Lunds kommun, Stadsparkscaféet,
Saluhallen, Högevallsbadet och Kristallen, som är kommunens nya
förvaltningsbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden är berörd av ett av
investeringsprojekten, Högevallsbadet, och har yttrat sig över rapporten främst
utifrån förvaltningens erfarenheter från detta projekt.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport PWC, Granskning av besluts- och uppföljningsprocess
gällande fyra investeringsobjekt, oktober 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2014.
Yrkanden
Zoltan G. Wagner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att

återremittera ärendet till februarinämnden med krav till förvaltningen
att framställa en mer korrekt historieskrivning.

Louise Burman (M) yrkar att kultur- och fritidsnämndens ska besluta:
att

avslå Zoltan G. Wagners (KD) yrkande om återremiss

Louise Burman (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:
att

som yttrande över kommunrevisonens rapport Granskning av
besluts- och uppföljningsprocess gällande fyra investeringsprojekt,
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Zoltan G. Wagners (KD) yrkande om återremiss mot Louise
Burmans (M) yrkande om avslag på återremissen och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
som yttrande över kommunrevisonens rapport Granskning av
besluts- och uppföljningsprocess gällande fyra investeringsprojekt,
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Zoltan G. Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Servicenämnden
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
Revisionsrapport PwC Granskning av Intern kontroll
Dnr KU 2013/0608
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i denna skrivelse utfallet av
granskningen av den interna kontrollen under 2013 som PwC har granskat på
uppdrag från Lunds kommuns revisorer.
Helhetsintrycket av granskningen och revisionens bedömning är att nämnden
uppvisar ett otillräckligt resultat inom fyra av de tio kontrollområdena.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport PWC, Sammanställningar avseende granskningar av Lunds
kommuns interna kontroll, oktober 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens svarsskrivelse till revisionsrapport angående
granskning av den interna kontrollen inom kultur- och fritidsnämnden.
att

översända beslutet till kommunstyrelsen såsom kultur- och
fritidsnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Remiss i ärende”Motion från Philip Sandberg (FP),
LarsHansson (FP) samt Oskar Krantz (FP) ”Lund som
fristad för förföljda författare”
Dnr KU 2013/0607
Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna har väckt ett förslag om att Lunds kommun, med syfte att
bli en fristad för förföljda författare, dels inrättar ett stipendium för kostnader i
förbindelse med ett sådant åtagande, dels ansöker om medlemskap i
organisationen International Cities Of Refugee Network (ICORN).
Beslutsunderlag
Folkpartiet Liberalernas motion ”Lund som fristad för förföljda författare” den
27 oktober 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2014.

Yrkanden
Louise Burman (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar Andersson (C) Zoltan G.
Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:
att

återremittera ärendet till förvaltningen för att kompletteras med en
ekonomisk kalkyl.

Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:
att

avslå Louise Burmans (M) m.fl. yrkande om återremiss.

Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens
förslag:
att

godkänna förvaltningens yttrande såsom nämndens svar på Folkpartiet
Liberalernas motion om fristad för författare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) yrkande om återremiss mot Joakim
Fribergs (S) yrkande om avslag på återremissen och finner att nämnden beslutar
i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande
voteringsordning:
Den som stödjer Louise Burmans förslag om återremiss röstar Ja

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Den som stödjer Joakim Fribergs förslag om avslag röstar Nej.
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Anders Kristensson
(FP) Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltan G. Wagner (KD) röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S) Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Louise
Burmans (M) förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
återremittera ärendet till förvaltningen för att kompletteras med en
ekonomisk kalkyl.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Remiss i ärende Motion från Anna-Lena Hogerud (S),
Petter Forkstam (MP), Hanna Gunnarsson (V) samt SvenBertil Persson (DV) om fristad för författare.
Dnr KU 2013/0612
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk Vänster har
väckt ett förslag om att Lunds kommun med syfte att bli en fristad för förföljda
författare, dels ansöker om medlemskap i organisationen International Cities of
Refugee Network (ICORN), dels att kommunstyrelsen undersöker möjligheten
att fristadsverksamheten omfattar andra kulturutövare.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Demokratisk Vänsters
motion ”Fristad för författare”.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2014.
Yrkanden
Louise Burman (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar Andersson (C) Zoltan G.
Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att återremittera ärendet till förvaltningen för att kompletteras med en ekonomisk
kalkyl.
Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Louise Burmans (M) m.fl. yrkande om återremiss.
Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens
förslag
att godkänna förvaltningens yttrande såsom nämndens svar på Folkpartiet
Liberalernas motion om fristad för författare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) yrkande om återremiss mot Joakim
Fribergs (S) yrkande om avslag på återremissen och finner att nämnden beslutar
i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande
voteringsordning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Den som stödjer Louise Burmans förslag om återremiss röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs förslag om avslag röstar Nej.
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Anders Kristensson
(FP) Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltan G. Wagner (KD) röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S) Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Louise
Burmans (M) förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
återremittera ärendet till förvaltningen för att kompletteras med en
ekonomisk kalkyl.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2014 byte av datum för aprilnämnden
Dnr KU 2013/0550
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 oktober 2013 om mötestider för
kultur- och fritidsnämnden för år 2014. På grund av att inplanerat
nämndssammanträde den 24 april 2014 sammanfaller med kommunfullmäktige
föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att mötet flyttas till tisdagen den 22 april.
Tid för sammanträdet är kl 17.30.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2013
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2014, den 5 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna att mötesdatum torsdagen den 24 april 2014 byts
mot tisdagen den 22 april.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 13
Rapporter
A.

Rapport från bidragsöversynen gällande enkätresultat
KU 2013/0467
Utvecklingsstrategerna Bitte Langéen´, Jessika Karreskog och per Hellman
presenterar en enkätundersökning som gjorts bland de föreningar i Lunds
kommun som tar emot bidrag från kultur- och fritidsnämnden. En majoritet av
föreningarna anser att kommunen främst bör stödja aktiviteter som riktar sig till
barn och unga i åldrarna 7-20 år. Generellt sett efterlyser föreningarna tydligare
information om bidragsgivning. Man tycker även att det är svårt att få tag på
personal på kultur- och fritidsförvaltningen när man behöver. Totalt sett får
bidragsgivningen till föreningarna ändå högt betyg och man är generellt sett nöjd
med den service man får när man får tag på förvaltningen. En nulägesrapport om
nämndens pågående bidragsutredning kommer att tas fram och redovisas i
nämnden i mars.
B.

Projekt Företagsservice med Tillväxtverket på biblioteken i Lund
KU 2014/0022
Bibliotekarie Gitt Ossler redovisar en förstudie som hon skrivit på uppdrag av
Tillväxtverket för att undersöka vilka möjligheter det finns att sprida tjänsten
Företagsservice till fler bibliotek i Sverige, eftersom det i dagsläget endast på
sju bibliotek. Tjänsten innebär att biblioteket kan bidra med affärsinformation till
de som vill starta eget företag, eller är soloföretagare. Det kan vara att
undersöka marknaden, ta fram potentiella företagskunder, leverantörer,
återförsäljare och så vidare. Gitt arrangerar också föreläsningar och workshops
samt nätverksträffar för målgruppen. Även arbetssökande kan få hjälp med att
hitta möjliga arbetsgivare eller praktikplatser. Alla tjänster är kostnadsfria.
Företagsservice samarbetar även med de lokala Företagarna, LNC,
Arbetsförmedlingen och Skatteverket i Lund, med flera. Tillväxtverket har
sponsrat förstudien med 150 000 kr.
C.

Kulturlokaler
KU 2013/0595
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen
arbetar med förslag att inrätta ”Stenkrossen 2” och att man undersöker större
lokaler i Lunds centrum. Stenkrossen 2 är tänkt att erbjuda ett brett kulturutbud.
D.

Klostergårdens mötesplats
KU 2007/0205
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om byggnationen av mötesplatsen
på Klostergården. Slutbesiktning av mötesplatsen gjordes den 20 januari och en
efterbesiktning kommer att göras den 26 februari. Tillträde till lokalerna
beräknas till den 3 februari då hela lokalen ska möbleras. Beräknad invigning för
allmänheten är den 29 mars. Biblioteket kommer på Klostergården kommer att
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vara meröppet vilket innebär att låntagare kan låna böcker även efter stängning.
E.

Högevall
KU 2013/0351
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter ger en nulägesrapport avseende Högevall. Ett
par attraktioner är stängda och aktuella entreprenörer arbetar med att förbättra
ventilationen. Ny chef på badet är Thomas Lindhard som tillträdde den 20
januari. I övrigt har badet mycket besökare.
F.

Förslag från Lunds Bollklubb om fotbollshall på
Klostergårdens Idrottsplats
KU 2013/0669
Utvecklingsstrateg Per Hellman redovisar önskemål som kommit in från
föreningar om att kommunen ska upplåta mark för byggnation av
idrottsanläggningar. En översyn över vilka principer som ska gälla vid
upplåtande av mark för byggnation görs under ledning av kommunkontoret.
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§ 14
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beviljande av deltagande för
nämndens ledamöter vid
rundvandring på Högevall
KU 2013/0058-7
Beviljande av deltagande för
nämndens ledamot Sven Ingmar
Andersson (C) på konferens med
Les Rencontres 9-10 december
2013
KU 2013/0058-8
Beslut att avslå kulturprojektbidrag
Lund Music Fair/Festival 2014 KU
2013/0484
Beviljande av kulturprojektbidrag
till Jazz Party 2014
KU 2013/0489
Beslut att avslå verksamhetsbidrag
Romele Musikkår KU 2013/0497
Beslut att yttra sig över fördelning
av medel i Lunds Café Fond AB
KU 2013/0499
Beslut att avslå verksamhetsbidrag
till Lunds Rocknrollförening
KU 2013/0520
Beslut att avslå verksamhetsbidrag
till Litteraturbaren KU 2013/0524

Joakim Friberg, 2:e vice
ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
2013-11-01
Holger Radner,
ordförande kultur- och
fritidsnämnden
2013-12-01

9

Beslut att avslå verksamhetsbidrag
till ArchFilm Lund KU 2013/0529

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-10

10

Beviljande av kulturprojektbidrag
till Litteraturbaren 2014
KU 2013/0565
Beslut att avslå kulturprojektbidrag
till ”Gratis gatuteater i Lund”
KU 2013/0592
Beslut att avslå kulturprojektbidrag
till Kinesiska kulturföreningen
KU 2013/0593

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-17

2

3

4

5
6

7

8

11

12

Justerare

Torsten Schenlaer
kulturchef, 2014-01-13
Torsten Schenlaer
kulturchef, 2013-12-11
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-10
Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2013-12-17
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-10
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12010

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-11
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-11
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13

14

15

16

17

Beviljande av kulturprojektbidrag
för ”Världspoesidagen 21 mars
2014 i Malmö och Lund”
KU 2013/0594
Beslut att avslå kulturprojektbidrag
till ”Stora Sören och Lilla Limpan”
KU 2013/0602
Beviljande av kulturprojektbidrag
för Genarps kulturvecka 2014
KU 2013/0642
Beviljande av kulturprojektbidrag
för ArchFilm Lund 2014
KU 2013/0656
Beviljande av projektbidrag för
”Bellus Bastia”
KU 2014/0009

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-11

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-11
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-01-14
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-17
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-01-13

Nr 1-49, delegationsbeslut i personalärenden år 2014.
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§ 15
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut § 369, Inkommen skrivelse Byrådalliansen
KU 2014/0001
Klostergårdens idrottsplats, förslag från Lunds Bollklubb om mark för
inomhushall för fotboll i projekt ”Idrottsmiljö för livet” med svarsskrivelse
KU 2013/0669
Underrättelse från Arbetsmiljöverket om möjlighet till yttrade enligt §17
Förvaltningslagen.
KU 2013/0645
Föreläggande från Arbetsmiljöverket, avseende Bollhuset med svar från kulturoch fritidsförvaltningen. Ärendet behandlas som rapport på nämndens möte.
KS Beslut § 7 Förvaring, frakt och renovering av konstverk inför flytt till
Kristallen
KU 2013/0581
Beslutsunderlag Klostergårdens Idrottsplats, antagande av entreprenör/
utökat igångsättningstillstånd för Klostergårdens Idrottsplats
KU 2012/0031, KU 1999/180
Överklagande av bygglov vid byggande av Gaste Skate
KU 2011/0277, KU 2013/0040
Meddelande om projektstöd inom Leader för Genarp Dirt Pump och
BMX-bana
KU 2011/0126
Länsstyrelsen har fattat beslut om utbetalning av medel till Lunds kommun.
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§ 16
Ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget
2014. Utökad ram för lärarlöner avseende 2013 års
löneavtal
KU 2013/0103
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ram för år 2014 uppgår efter uppräkning för prisoch lönekompensation samt tekniska justeringar till 317 480 tkr (tusen kronor).
Efter kultur- och fritidsnämndens behandling av ärendet i september har ramen
justerats med ett tillägg om 66 tusen kronor i samband med kommunfullmäktiges
beslut i november 2013. Kultur- och fritidsnämnden förslås därför fastställa en
reviderad ram om 317 480 tkr för 2014 års driftbudget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2013.
Kommunfullmäktiges beslut § 228 den 28 november 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom en
ram av 317 480 tkr för 2014 års driftbudget.

Beslut expedieras till:
Akten
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