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§ 17
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan för kultur- och fritidsnämndens möte.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Rapport om internationell studieresa för unga inom
fritidsverksamheten
Sammanfattning
Fritidsledare Bengt Fransson informerar tillsammans med fyra ungdomar från
fritidsverksamheten, Milla Fjekestam, Mina Sadik, Helin Osman och Elin
Högman-Möller, om Lunds arbete med projektet Bangol Including Festigress
(BIF). Projektet finansierades med medel från EU:s program Ung och Aktiv –
demokratiprojekt, som i Sverige handläggs av Ungdomsstyrelsen.
Projektet BIF koordinerades av Lunds kommun och pågick mellan 2011-2013.
Ungdomar från fem Europeiska länder runt Östersjön samlades vid olika
tillfällen för att diskutera inkludering ur ett normkritiskt perspektiv. Som
avslutning reste deltagare från Lund och Hamburg till London för att berätta om
sina erfarenheter vid ett seminarium på East London University (UEL) och
Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging (CMRB).
Efter redovisningen nominerades projektet av Ungdomsstyrelsen till ett gott
exempel på internationellt demokratiarbete. Detta ledde sedan till att EU
kommissionens organisation SALTO (Support, Advanced Learning and Training
Opportunities within the European Youth program) valde ut projektet som ett av
tre goda exempel och att en artikel om projektet publicerades i SALTO
Resurscenters årsmagasin.
Under BIF:s Tyska fortsättningsprojekt deltog Lunds ungdomar även på en
inkluderande Festigress i Hamburg hösten 2013. I ungdomarnas planer för 2014
ingår nu att gå ut i klasser i Lund för att skapa samtal om inkludering. Läs mer
om projektet på: www.bangolfestigress.n.nu

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
lägga informationen till handlingarna.

Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Årsanalys 2013
Dnr KU 2014/0014
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2013 för
kultur- och fritidsnämnden enligt instruktioner från kommunkontoret.
Årsanalysen utgör den samlade redovisningen för nämnden och lämnas till
kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns samlade årsredovisning för
2013.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2013 (sida 1-5 avser den
text som ska lämnas till kommunstyrelsen) den 4 februari 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsanalys:
•
Årsanalys 2013 (sida 6-31)
•
Målbroschyr 2013 till nämnden den 4 februari 2014
•
Nyckeltal och verksamhetsmått 2013 till nämnden den 4 februari 2014
•
Koldioxidberäkning 2013 till miljöbokslutet till nämnden den 4
februari 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2013”
och översända det till kommunstyrelsen samt
att

godkänna ”Kompletterande Årsanalys 2013” som redovisning till
kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys 2013)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Bokslut 2013 och begäran om överföring av medel till
2014
Dnr KU 2013/0623
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2013 en positiv
avvikelse om 9 152 tkr gentemot fastställd driftbudget och 7 739 tkr mot
fastställd investeringsbudget. Under året har nämnden haft kostnader om
2 061 tkr som saknats i ram och avsatta resurser om 9 238 tkr som inte använts.
Vidare begär nämnden att 1 975 tkr förs över i ny driftsbudget till år 2014 varav
121 tkr avser redan beviljade men ej använda resurser inom Kulturcash och
Ungdomsting.
Korrigerat resultat för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse visar en positiv budgetavvikelse för
verksamhetsåret 2013 med 1 975 tkr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2013 regleras med
kostnaderna utanför ram för Drottens kyrkomuseum, arrangemang den
30:e november, underhåll av offentlig konst och retroaktiv hyra
Högevall med 2 016 tkr
att

av kommunstyrelsen begära att medel för periodiskt underhåll av väg
till Skryllegården om 45 tkr läggs till eget kapital i underhållsfond för
periodiskt underhåll av väg till Skryllegården

att

av kommunstyrelsen begära att resterande överskott om 1 975 tkr
balanseras över i ny driftsbudget för 2014

att

av kommunstyrelsen begära att utgiftsramen för investeringsmedel
2014 ökas med sammanlagt 7 739 tkr för matcharena vid
Klostergårdens idrottsplats, konstgräsplaner vid Linero, Veberöds och
Stångby idrottsplatser, för skate i Dalby samt för inköp av konstverk.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Rapport om Kulturskolan
Dnr KU 2012/0495
Sammanfattning
I november 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden om riktlinjer för
utredning av verksamhetsuppdrag för kulturskolan. I samband med framtagandet
av verksamhetsuppdraget har en omvärlds-, och nulägesanalys gjorts som
presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, Lunds kulturskola - En översyn av
verksamhet och uppdrag, januari 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.

Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Verksamhetsuppdrag för Kulturskolan
Dnr KU 2012/0495
Sammanfattning
Den 15 november 2012 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag
att göra en översyn av kulturskolans uppdrag och verksamhet. Översynen
omfattar verksamhetsfrågor, omvärld och närvärld samt resursfrågor. Översynen
ska resultera i ett förslag till verksamhetsuppdrag för kulturskolan som anger vad
den ska uppnå med sin verksamhet och varför detta är viktigt.
Verksamhetsuppdraget ersätter handlingsplanen för Kulturskolan som kulturoch fritidsnämnden antog den 6 juni 2000 och som sedan reviderades av kulturoch fritidsnämnden september 2005.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för Kulturskolan den 12 september 2005
Riktlinjer för utredning av verksamhetsuppdrag för Kulturskolan
Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag rapport den 4
februari 2014
Kultur- och fritidsförvaltingens tjänsteskrivelse 4 februari 2014
Barnchecklista för förslag till verksamhetsuppdrag för kulturskolan Lund
den 4 februari 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsuppdrag med
tillhörande plan för uppföljning och utvärdering för kulturskolan som
ersätter handlingsplan för kulturskolan från 2005.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Integrationsrådets skrivelse avseende bokning av
kommunala lokaler.
Dnr KU 2013/0652
Sammanfattning
Integrationsrådet har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen för att
påtala svårigheten att hyra kommunens lokaler för möten och arrangemang.
Integrationsrådet lyfter fram att föreningarna på ett enkelt sätt önskar få
information om kommunens samtliga lokaler, att det önskas en central instans
för bokning och att bokning ska kunna ske via webb-portal.
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att rutiner för upplåtelse av
kommunens lokaler är splittrade på flera förvaltningar och nämnder. Gemensam
plattform finns i form av taxesättning av lokaler och för upplåtelse av
idrottslokaler men saknas i stort sett för upplåtelse av lokaler för möten och
sammanträden med mera.
Beslutsunderlag
Skrivelse till kommunstyrelsen från Integrationsrådet avseende bokning av
kommunala lokaler, den 12 december 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2014.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
att

nämnden ställer sig positiv till en vidare utredning
godkänna förvaltningens yttrande som svar på Integrationsrådets
skrivelse till kommunstyrelsen.

Zoltan G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

godkänna förvaltningens yttrande som svar på Integrationsrådets
skrivelse till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Gunnar Brådviks (FP) yrkande mot Zoltan G. Wagners (KD)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gunnar
Brådviks (FP) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
nämnden ställer sig positiv till en vidare utredning
att

godkänna förvaltningens yttrande som svar på Integrationsrådets
skrivelse till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Integrationsrådet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Rapporter
A. Nulägesbeskrivning av studieförbundens verksamhet i Lund 2013
KU 2013/0467
Utvecklingsstrateg Bengt Persson redogör för rapport om studieförbundens
verksamhet i Lund år 2013. Rapportens slutsatser är att kultur- och
fritidsnämnden bör invänta en statlig översyn av bidragsformer till
studieförbunden som kommer att göras och inte lägga kraft på att ta fram nya
regler i Lunds kommun som sedan visar sig vara svåra att samordna med statens.
Rapporten rekommenderar även att kultur- och fritidsförvaltningen fördjupar
dialogen med studieförbunden och breddar den till att omfatta fler verksamheter.
B. Översikt av den psykosociala arbetsmiljön
KU 2013/0622
Administrativ chef Vera Lazarevic redovisar resultat från den psykosociala
arbetsmiljöenkät som genomförts på kultur- och fritidsförvaltningen enligt
förvaltningens handlingsplan för arbetmiljö. Samtliga verksamheter och enheter
har gjort en mindre enkät på varje arbetsplats. Verksamheterna har själva
utformat sina enkätfrågor vilket gör att en större genomförelse inte kan göras på
förvaltningen. Varje verksamhet har gjort en inventering av resultatet och risker
samt tagit fram åtgärdsplaner som de nu kommer att arbeta vidare med.
C. Förutsättningar för ramar 2015-2017
KU 2013/0668
Driftbudget
Ekonom Sten Lennström redovisar de förutsättningar för EVP-arbetet som
bestämts av kommunstyrelsen. Nettoram för driftbudget uppgår till 320 mnkr för
kultur- och fritidsnämnden för 2015. Kostnadsökningar för 2015 beräknas till
cirka 6 miljoner kronor medan ramuppräkningen till nämnden är 4,7 miljoner
kronor. Detta innebär att förvaltningens verksamheter beräknas få ett gemensamt
besparingskrav på totalt 1,3 miljoner.
Investeringsbudget
Utvecklingsstrateg Per Hellman redogör för kultur- och fritidsnämndens
investeringsutrymme uppdelat i olika delar: nämndens egen ram på 25,4 mnkr
för 2015, resurser för nya byggnader i servicenämndens investeringsram samt
gemensamma skollokaler i utbyggnadsområden. Nämndens egen ram omfattar
investeringsbehov för utrustning, nya markanläggningar inom idrott samt
upprustning av friluftsbad. Ramen följer i stort tidigare anmälda
investeringsbehov. Medel till ny ridsportanläggning har placerats i
servicenämndens ram utanför planperioden. I resurser till skollokaler i
utbyggnadsområden noterar förvaltningen att ett antal idrottslokaler utformas
med 1-salsposition för skolornas behov.
I ramen saknas medel för spontanidrott och skate i stadsdelar, nya korpplaner,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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utrustning till ny kulturlokal och uppgradering av Klostergårdens idrottsplats för
superettan.
D. Linero bibliotek
KU 2013/0346
Lokalerna för biblioteket på Linero är uppsagda från och med den 31 juli 2014
på grund av ombyggnation av Linero centrum. Biblioteket flyttar till preliminära
lokaler till och med december 2015. Bibliotekschef Karin Bergendorff redovisar
för- och nackdelar med olika lokalalternativ på Linero.
E. Ny bibliotekslag
Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om att en ny bibliotekslag börjat
gälla från och med den 1 januari 2014. Lagen innebär bland annat att fler titlar
kommer att köpas in på andra språk än svenska, framför allt på
minoritetsspråken. Biblioteken i Sverige ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur och kunskap om
informationsteknik.
Biblioteken får inte ta betalt för utlåning av litteratur oavsett medium. För att
begränsa kostnader för lån av e-böcker har möjligheten att låna e-böcker i Lund
begränsats till två lån per person under en 28-dagarsperiod.
Skolbiblioteken styrs av skollagen skollagen.
F. Klostergårdens idrottsplats
KU 1999/0180
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter meddelar att arbetet med byggnation av
idrottsplatsen på Klostergården fortsätter som planerat. De första matcherna
beräknas kunna spelas i maj.
G. Mötesplats Klostergården
KU 2007/0205
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att den nya mötesplatsen på
Klostergården kommer att invigas för allmänheten den 29 mars. Nämndens
politiker bjuds in till invigning den 26 mars. Verksamheten kommer att starta på
mötesplatsen från och med den 3 mars.
Dan Kanter informerar om att flera insändare och klagomål har framförts till
Lunds kommun efter att flera kommunmedborgare efterlyst mer plats på
mötesplatsen till områdets pensionärer som kompensation för att vård- och
omsorgsförvaltningens träffpunkt har stängt sin verksamhet. Verksamheten på
Klostergården är i första hand anpassad till bibliotek, öppen fritidsverksamhet
samt fritidsklubbsverksamhet. Detta har varit syftet från början. Andra
verksamheter ges möjlighet att verka förutsatt att den ordinarie verksamheten
kan fortlöpa enligt plan. Vård- och omsorgsförvaltningen har verksamhet på
mötesplatsen två dagar i veckan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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H. Högevall
KU 2013/0351
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att samtliga attraktioner är
öppna på Högevall. Reducerade priser kommer att gälla fram till och med
sportlovet (vecka 8). Ordinarie pris börjar gälla den 24 februari.
I. Kultur- och estetskolan
KU 2012/0285
Kultur-och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att utbildningsnämnden
ser över förutsättningarna för att förlägga estetiska programmet på Källbo som
alternativ till den planerade samlokaliseringen med Kulturskolan. Detta görs på
grund av den snabba elevökningen inom gymnasieskolan i Lund. I det fall
Kulturskolan och det estetiska programmet inte kan samlokaliseras bör
konsekvenserna för Kulturskolans framtid utredas vidare med alternativa
lösningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Beslut fattade på delegation

Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Avtal om meröppet i
Klostergården
KU 2014/0065

Karin Bergendorff,
Bibliotekschef

2

Beviljande av
kulturprojektbidrag till
”Fortsättning av serien Tidigt i
Lund – en modern konsertserie
med gammal musik”
KU 2014/0017

Torsten Schenlaer
kulturchef, 2014-01-24

3

Beviljande av
kulturprojektbidrag till
Klezmerfestival,
KU 2014/0011

Torsten Schenlaer
kulturchef, 2014-01-24

4

Avtal om meröppet i Genarp
KU 2013/0650

Karin Bergendorff,
Bibliotekschef 201312-03

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Meddelanden

Justerare

A.

Valnämndens beslut § 8 om lokaler för förtidsröstning
KU 2014/0063

B.

Fråga till kultur- och fritidsnämnden om storlek på
Råbylundidrottshallen
KU 2014/0024

C.

Skrivelse från Centerpartiet avseende rullstolsramp vid Stångby
Bibliotek
KU 2014/0020

D.

Synpunkter på annonsering på bowlinghallen med svarsskrivelse
KU 2014/0016

E.

Rapport om föreningsstöd
KU 2013/0467

F.

Uppsägning av serveringsavtal Högevall
KU 2012/0582

Utdragsbestyrkande

14

