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§ 28
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan för kultur- och fritidsnämndens möte den 22 april
2014.

Protokollsanteckning
Zoltán G-Wagner (KD) gör följande anteckning till protokollet:
”Enligt beslut § 46 ”Konsthallens verksamhetsuppdrag” KU 2010/0093 den 19 april 2012
skall verksamhetsuppdraget ses över inom två år. Ärendet borde senast ha behandlats vid
nämndssammanträdet 14-04-22. Ärendet skall enligt överenskommelse i nämndsberedningen
14-04-08 behandlas vid nästkommande nämndssammanträde 14-05-15.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Delårsrapport 2014 till och med 31 mars
Dnr KU 2014/0254
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar delårsrapport till och med den 31 mars 2014 med
utfallsprognos för år 2014. Nämnden bedömer att verksamhetens driftskostnader
lämnar ett positivt resultat om 3 000 tkr och att investeringskostnaderna kommer att
hållas inom fastställd investeringsram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna delårsrapport med bokslutsprognos per den 31 mars 2014 för
kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Reviderad internbudget för år 2014 till följd av förändrad ram
efter överföring av resultat från år 2013
Dnr KU 2013/0623
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förändringar i internbudget för år 2014 till följd
av förändrad ram på grund av överfört positivt resultat från 2013 års bokslut.
Driftsram justeras med 1 330 tkr och uppgår efter överföring till 323 760 tkr.
Investeringsram justeras med 6 900 tkr till totalt 44 300 tkr efter överföring.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 20 den 13 februari 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2014,
Förslag till reviderad investeringsbudget för år 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
förvaltningen ges i uppdrag att förändra kultur- och fritidsnämndens
internbudget för år 2014 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
EVP 2015-2017 med budget 2015: Förutsättningar för
ersättning till Kulturhistoriska Museet, Föreningen
Kulturmejeriet, Lunds Ungdoms & Hemgård och
Friluftsfrämjandet i Lund.
Dnr KU 2014/0249
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd- och ersättningsnivå för
berörda organisationer för genomförande av uppdrag enligt avtal under år 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2014,
Ansökningshandlingar från
- Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (KU 2014/0248),
- Föreningen Kulturmejeriet (KU 2014/0300),
- Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård (KU2014/299).
Yrkanden
Louise Burman (M), Holger Radner (FP), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G.
Wagner yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta:

Justerare

att

ta bort stycket ”Lund behöver en kulturarvsstrategi” ur kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 3 april,

att

Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för år 2015 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,

att

Föreningen Kulturmejeriet för år 2015 erhåller 2 798 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 6904 tkr.
Den utökning av bidraget om 200 tkr som beviljas fördelas inom
verksamheten på ett sätt som föreningen finner lämpligt,

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för år 2015 erhåller 1 724
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 år 2015 erhåller
2 480 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om

Utdragsbestyrkande
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Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.
Erik Hammarström (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för år 2015 erhåller 8 344 tkr i bidrag för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att resurser om 6 328
tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och
fastighetsunderhåll, sammanlagt 14 672 tkr,

att

Föreningen Kulturmejeriet för år 2015 erhåller 3 298 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 7 404 tkr

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för år 2015 erhåller 1 724
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 år 2015 erhåller
2 480 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att tillhandahålla
Skryllegårdens fastigheter enligt uppdragsöverenskommelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande mot Erik Hammarströms (MP)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Louise Burmans (M) m.fl.
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ta bort stycket ”Lund behöver en kulturarvsstrategi” ur kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 3 april,

Justerare

att

Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för år 2015 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,

att

Föreningen Kulturmejeriet för år 2015 erhåller 2 798 tkr i bidrag för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och utrustning samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhanda fastigheten Mejeriet 1

Utdragsbestyrkande
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(4 106) tkr enligt uppdragsöverenskommelse, sammanlagt 6904 tkr.
Den utökning av bidraget om 200 tkr som beviljas fördelas inom
verksamheten på ett sätt som föreningen finner lämpligt,
att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för år 2015 erhåller 1 724
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 år 2015 erhåller
2 480 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om
Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.

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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§ 32
Ett kulturhus med plats för delaktighet, kreativitet, innovation
och eget skapande (Öresundsvägen)
Dnr KU 2014/0253
Sammanfattning
Region Skåne har som målsättning att bli Europas mest innovativa region till år 2020.
För att kulturliv och utbud ska växa i takt med Lundsexpansion och i samklang med
tiden, krävs nya lokaler och platser där nya former för möten och erfarenhetsutbyte
kan skapas, vid sidan av gängse kulturutbud. Kultur- och fritidsnämnden föreslår en
satsning på verksamhet i ett nytt kulturhus med plats för delaktighet, kreativitet
innovation och eget skapande.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samverkan med
näringslivsavdelningen i Lund inleda samtal med motsvarigheterna i Region Skåne för
samverkan kring ett treårigt gemensamt utvecklingsarbete kring inkubatorverksamhet
för barn och unga.
Kultur- och fritidsförvaltningen har beräknat behovet av nya medel till 6.000 tkr
årligen i utökad driftsram för verksamhet och hyra. Kostnaden bör beräknas på
halvårsbasis första året, det vill säga 3.000 tkr för år 2015, med hänsyn till möjligt
inflyttningsdatum i ett nytt hus. Kostnaden för investeringar beräknas till 8.000 tkr år
2015, 2.000 tkr år 2016 samt 2.000 tkr år 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2014 (denna skrivelse)
Budgetförslag Öresundsvägen hyra, drift och verksamhet
Ritningar på föreslagen ombyggnation av lokalen Öresundsvägen 16
Material från arkitekt, konsult och ägare till Öresundsvägen 16:
Förenklad rumsbeskrivning Virket (arkitekt)
Underlag del av byggherrekostnad (konsult
Noteringar kv Virket (konsult)
Ytskikt och väggar kv Virket (konsult)
Budget el och tele (konsult)
Budget VVS (konsult)
Budgetkalkyl hyresgästanpassning (konsult)
Kalkyl Kulturhus (ägare)
Ritningar (2st) inkomna den 7 april 2014.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

kompletterande begära utökad ram för driftbudget i EVP 2015-2017
med budget för 2015 med 3 000 tkr och därefter 6 000 tkr årligen för

Utdragsbestyrkande
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hyra, drift och verksamheter i lokaler vid Öresundsvägen,
att

kompletterande begära utökad ram för investeringsbudget i EVP
2015-2017 med budget för 2015 med 8 000 tkr för 2015, 2 000 tkr för
2016 och 2 000 tkr för 2017 för utrustning av nya lokaler vid
Öresundsvägen,

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inleda samtal med
Region Skåne om gemensamt pilotprojekt för kulturella och kreativa
näringar med fokus på barn och unga,

att

under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beviljas ovannämnda
ramökningar ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna
avtal med servicenämnden om lokaler vid Öresundsvägen.

Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

avslå samtliga fyra att-satser i Joakim Fribergs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) yrkande mot Sven Ingmar Anderssons (C)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kompletterande begära utökad ram för driftbudget i EVP
2015-2017 med budget för 2015 med 3 000 tkr och därefter
6 000 tkr årligen för hyra, drift och verksamheter i lokaler vid
Öresundsvägen,
att

kompletterande begära utökad ram för investeringsbudget i EVP
2015-2017 med budget för 2015 med 8 000 tkr för 2015, 2 000 tkr för
2016 och 2 000 tkr för 2017 för utrustning av nya lokaler vid
Öresundsvägen,

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inleda samtal med
Region Skåne om gemensamt pilotprojekt för kulturella och kreativa
näringar med fokus på barn och unga,

att

under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beviljas ovannämnda
ramökningar ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna
avtal med servicenämnden om lokaler vid Öresundsvägen.

Reservationer
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande enligt bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget
2015
Dnr KU 2013/0668
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag från kommunstyrelsen om ramar för
drift- och investeringsbudget för perioden 2015-2017 samt beskriver konsekvenser i
form av anpassningskrav för resursbehov och verksamhet. Föreslagen
nettokostnadsram för kultur- och fritidsnämndens drift uppgår år 2015 till 320 106 tkr,
för år 2016 till 324 116 tkr och för år 2017 till 322 086 tkr.
Ökning av ram begärs för att täcka driftskostnader som inte finns med i underlag för
ram avseende perioden 2015-2017. För år 2015 begärs 3 150 tkr, för år 2016 3 150 tkr
och för år 2017 begärs 3 150 tkr.
Nämndens investeringsram uppgår till 25 400 tkr för år 2015, 27 000 tkr för år 2016
och 13 000 tkr för år 2017.
Utöver beslutad investeringsram föreslår nämnden att ytterligare 3 000 tkr för år 2015,
3 000 tkr för år 2016 och 6 000 tkr för år 2017 tillförs nämnden i utökad
investeringsram.
Kultur- och fritidsnämnden begär att det i servicenämndens investeringsram avsätts
medel för uppförande av ny ridsportanläggning för år 2017. Nämnden begär också att
investeringsmedel avsätts inom servicenämndens ram för att kunna uppföra
idrottshallar med två salspositioner för skola och föreningsliv vid anläggning av nya
skolor med prioritering av Råbylundskolan och Idalaskolan.
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om de synpunkter som framförts
vid förvaltningens fackliga samverkan. Förvaltningens fackliga representanter
understryker att varje nedskärning av personalstyrkan på förvaltningen skapar en ökad
arbetsbörda för kvarvarande personal.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2014.
Planeringsförutsättningar EVP 2015-2017 till kommunstyrelsen den 5 februari.
Yrkanden
Del 1
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar återremiss på ärendet med uppdrag till kultur- och
fritidsförvaltningen att stämma av tjänsteskrivelsen med serviceförvaltningens
skrivelse om byggnation för ridsport.
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska avslå Zoltán G. Wagners

Justerare

Utdragsbestyrkande
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återremissyrkande.
Del 2
Holger Radner (FP), Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G.
Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2015-2017 med budget för 2015 för
drift- och investeringsresurser,

att

tillstyrka förslag till oförändade fullmäktige- och nämndsmål samt
förslag till förändrade indikatorer,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram för den kommunövergripande Mångfaldsrundan om 120 tkr från och med år 2015 och
framåt.

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram om 3 030 tkr för år
2015, 3 030 tkr för år 2016 och 3 030 tkr för år 2017 i
resursförstärkning enligt ovanstående beskrivning av specificerade
åtgärder och planerade verksamheter,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram om 3 000 tkr för
år 2015, 3 000 tkr för år 2016 och 6 000 tkr för 2017,

att

överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram,
samt

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att senast i september 2014
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för år 2015.

Joakim Friberg (S) yrkar för Socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden ska
besluta
att
att

kultur- och fritidsnämnden begär utökning av ram med 7,15 Mkr
för 2015
kultur- och fritidsnämnden begär utökad investeringsram för perioden
2015-2017 med 34,5 Mkr

Erik Hammarström (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

Kultur- och fritidsnämnden begär utökning av ram med 7,61 Mkr

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

13

Sammanträdesdatum

2014-04-22

att

för 2015
Kultur- och fritidsnämnden begär utökad investeringsram för perioden
2015-2017 med 34,5 Mkr

Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
att

kultur- och fritidsnämnden begär utökad ram med 8 Mkr för 2015
kultur- och fritidsnämnden begär utökad investeringsram för perioden
2015-2017 med 100,5 Mkr

Beslutsgång
Del 1
Ordföranden ställer Zoltán G. Wagners (KD) yrkande om återremiss mot Holger
Radners (FP) yrkande om avslag på detsamma och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Del 2
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) m.fl. yrkande mot Joakim Fribergs (S), Erik
Hammarströms (MP) respektive Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ordföranden förklarar att Holger Radners (FP) yrkande utgör huvudförslag. Han
ställer Joakim Fribergs (S), Erik Hammarströms (MP) och Saima Jönsson Fahoums
(V) yrkanden mot varandra och finner att Joakim Fribergs (S) yrkande ska utgöra
motförslag.
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), Martin Klette (FP), Sven Ingmar Andersson
(C), Zoltán G. Wagner (KD) och Holger Radner (FP) röstar Ja
Jaokim Froberg (S), Bengt E. Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik Hammarström
(MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster för Holger Radners (FP) yrkande mot 5 Nej-röster för Joakim Fribergs
(S) röster beslutar kultur och fritidsnämnden i enlighet med Holger Radners (FP)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2015-2017 med budget för 2015 för
drift- och investeringsresurser,
att

tillstyrka förslag till oförändade fullmäktige- och nämndsmål samt
förslag till förändrade indikatorer,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram för den kommunövergripande Mångfaldsrundan om 120 tkr från och med år 2015 och
framåt,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram om 3 030 tkr för år
2015, 3 030 tkr för år 2016 och 3 030 tkr för år 2017 i
resursförstärkning enligt ovanstående beskrivning av specificerade
åtgärder och planerade verksamheter,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram om 3 000 tkr för
år 2015, 3 000 tkr för år 2016 och 6 000 tkr för år 2017,

att

överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram,
samt

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att senast i september 2014
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för år 2015.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot
beslutet till förmån för egna yrkanden enligt bilagor.
Zoltán G. Wagner reserverar sig mot kultur- och fritidsnämndens beslut att inte
återremittera ärendet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Försök med lokala referensgrupper/ Skrivelse från
Byarådsalliansen
Dnr KU 2014/0001
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva lokala
referensgrupper till medborgarkontor och stadsdelsbibliotek. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att man prövar detta genom att medborgarkontoret i Södra
Sandby får i uppdrag att under försöksperiod arrangera informationsträffar med bland
annat föreningslivet och byaråden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2011, § 152,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2013,
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2013, § 368,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under perioden
den 1 september 2014 till den 1 september 2016 pröva lokala
referensgrupper till medborgarkontoret i Södra Sandby i
enlighet med vad som framgår kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse,
samt
att

försöket därefter ska utvärderas och därefter återrapporteras
till nämnden.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpariet och Vänsterpartiet gör följande anteckning till
protokollet:
”Socialdemokraterna anser inte att Kommunfullmäktiges beslut angående
Socialdemokraternas motion ”Ökad samordning/samverkan av verksamheter i Lunds
kommun” Dnr KF 2011/0074 uppfylls med detta beslut. ”

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Remiss i ärende ”Motion från Philip Sandberg (FP), Lars
Hansson (FP) samt Oskar Krantz (FP) Lund som fristad för
förföljda författare”
Dnr KU 2013/0607
Sammanfattning
Philip Sandberg (FP), Lars Hansson (FP) och Oskar Krantz (FP) har i en motion
föreslagit 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).
Kultur- och fritidsnämnden har under beredningen av motionen gett kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl rörande kostnaderna för
ett ta emot en fristadsförfattare i Lund. Ett engagemang som fristad för författare pågår
vanligtvis under en period om två år. I sin kalkyl uppskattar kultur- och
fritidsförvaltningen kostnaden till 650 tkr första året och 500 tkr andra året under en
sådan period.

Beslutsunderlag
Philip Sandbergs (FP), Lars Hanssons (FP) och Oskar Krantz (FP) motion ”Lund som
fristad för förföljda författare”,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2014,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 januari 2014, § 10,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2014.

Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

ta bort stycke tre på sidan 2, ”Förvaltningen ställer sig också positiv till
förslaget från S...”i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
från den 9 januari 2014,

att

i samma skrivelse ta bort hela stycke fem på sidan 2, ”Det är en
omfattande men lovvärd process att bygga...”
samt

att

med dessa förändringar godkänna förvaltningens yttrande som
nämndens svar på Folkpartiet Liberalernas motion om fristad för
författare.

Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelser den 9 januari
2014 respektive den 14 april 2014 såsom nämndens yttrande över
motionen.

Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G. Wagner (KD) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

avslå samtliga förslag att tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Joakim Fribergs (S) och Louise
Burmans (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners
(FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden förklarar att Holger Radners (FP) yrkande utgör huvudförslag. Han
ställer Joakim Fribergs (S) och Louise Burmans (M) m.fl. yrkande mot varandra och
finner att Louise Burmans (M) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Holger Radners (FP) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Martin Klette (FP), Joakim Friberg (S), Bengt E. Nilsson (S), Tord Håkansson (S),
Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) och Holger Radner (FP)
röstar Ja
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltán G.
Wagner (KD) röstar Nej.
Med 7 Ja-röster för Holger Radners (FP) yrkande mot 4 Nej-röster för Louise
Burmans (M) m.fl. yrkande beslutar kultur och fritidsnämnden i enlighet med Holger
Radners (FP) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att

Justerare

ta bort stycke tre på sidan 2, ”Förvaltningen ställer sig också positiv till
förslaget från S...”i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
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från den 9 januari 2014,
att

i samma skrivelse ta bort hela stycke fem på sidan 2, ”Det är en
omfattande men lovvärd process att bygga...”
samt

att

med dessa förändringar godkänna förvaltningens yttrande som
nämndens svar på Folkpartiet Liberalernas motion om fristad för
författare.

Protokollsanteckning
Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltán G-Wagner (KD) och Birger
Swahn (M) gör följande anteckning till protokollet:
”Vi anser att FN´s deklaration om mänskliga rättigheterna skall omfatta
alla, oberoende av utbildningsgrad, samhällsposition, etnicitet, religiös
tillhörighet, sexuell läggning, kön eller ålder. Allas skyddsbehov
värderar vi likvärdigt. Vi anser att man på nationell nivå har kompetensen genom
Migrationsverket att ge alla människor med skyddsbehov en korrekt
handläggning. Kommunen har inte den kompetensen eller resurserna att bygga upp en
parallell organisation till Migrationsverket för människor med specifika
kvalifikationer.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Motion från Anna-Lena Hogerud (S), Petter Forkstam (MP),
Hanna Gunnarsson (V) samt Sven-Bertil Persson (DV) om
fristad för författare.
Dnr KU 2013/0612
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S), Petter Forkstam (MP), Hanna Gunnarsson (V) och SvenBertil Persson (DV) har föreslagit 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 än författare.
Kultur- och fritidsnämnden har under beredningen av motionen gett kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl rörande kostnaderna för
ett ta emot en fristadsförfattare i Lund.
Ett engagemang som fristad för författare pågår vanligtvis under en period om två år. I
sin kalkyl uppskattar kultur- och fritidsförvaltningen kostnaden till 650 tkr första året
och 500 tkr andra året under en sådan period. Denna uppskattning lär inte i någon
väsentlig mån påverkas av att engagemanget vidgas till att omfatta andra kulturutövare
än författare.

Beslutsunderlag
Anna-Lena Hogeruds (S), Petter Forkstams (MP), Hanna Gunnarssons (V) och SvenBertil Perssons (DV) motion ”Lund som en fristad för förföljda författare och
kulturutövare”,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2014,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 januari 2014, § 11,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2014.

Yrkanden
Holger Radner (FP), Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G.
Wagner yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

inte tillstyrka Socialdemokraternas motion ”Fristad för förföljda
författare”.

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

Justerare

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelser den 9 januari
2014 respektive den 14 april 2014 såsom nämndens yttrande över

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

20

Sammanträdesdatum

2014-04-22

motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) m.fl. yrkande mot Joakim Fribergs (S) m.fl.
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Holger Radners (FP) m.fl. yrkande röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar Andersson
(C), Zoltán G. Wagner (KD) och Holger Radner (FP) 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 Holger Radners (FP) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för Joakim
Fribergs (S) m.fl. röster beslutar kultur och fritidsnämnden i enlighet med Holger
Radners (FP) m.fl. yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
inte tillstyrka Socialdemokraternas motion ”Fristad för förföljda
författare”.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Louise Burman (M), Birger Swahn (M), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán GWagner (KD) gör följande anteckning till protokollet:
”Vi anser att FN´s deklaration om mänskliga rättigheterna skall omfatta
alla, oberoende av utbildningsgrad, samhällsposition, etnicitet, religiös
tillhörighet, sexuell läggning, kön eller ålder. Allas skyddsbehov
värderar vi likvärdigt. Vi anser att man på nationell nivå har kompetensen genom
Migrationsverket att ge alla människor med skyddsbehov en korrekt
handläggning. Kommunen har inte den kompetensen eller resurserna att bygga upp en
parallell organisation till Migrationsverket för människor med specifika
kvalifikationer.”

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 37
Remissyttrande: Områdeslokalplan Linero - Råbylund
2014-2018
Dnr KU 2014/0109
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har erbjudit kultur- och fritidsnämnden att lämna
synpunkter på områdesplan för Linero-Råbylund med särskilt önskemål om
samplanering av gemensamma lokaler för fritidsklubbar, öppen fritidsverksamhet och
idrottsanläggningar samt användning av lokaler och anläggningar för fritidsändamål
efter skoltid.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014-2018,
den 28 januari 2014 inklusive bilagor,
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 28 januari 2014,
Barn- och skolförvaltning Lunds stads remissbehandling den 2 februari 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014-2018, till barn- och skolnämnd
Lunds Stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande/ vice
ordförande angående storleken på nya Råbylundidrottshallen i
anslutning till nybyggnation av skola.
Dnr KU 2014/0024
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Holger Radner (FP) och vice ordförande Louise
Burman (M) besvarar en fråga som ställts av Socialdemokraterna om den nya
Råbylundidrottshallen ska byggas med en eller två salspositioner.
Holger Radner och Louise Burman pekar på åtgärder som har gjorts av förvaltningen för
att en tvåpositionshall ska kunna byggas. De skriver vidare att nämnden kommer att
uppvakta kommunstyrelsens ordförande samt servicenämndens och skolstyrelsernas
ordförande om behovet av att idrottslokalerna på Råbylundsområdet utformas med två
salspositioner, inte minst med hänsyn till föreningslivets behov. Holger Radner och
Louise Burman påpekar vikten av att framtida idrottslokaler, som byggs i anslutning till
skolor av samma skäl också byggs som idrottshallar med två salspositioner.

Beslutsunderlag
Fråga från Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2014,
Svarsskrivelse från Holger Radner (FP) och Louise Burman (M) den 12 april 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens PM den 28 mars 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga svaret till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Medborgarförslag angående utökade öppettider på Dalby
friluftsbad.
Dnr KU 2013/0539
Sammanfattning
I ett medborgarförslag till Lunds kommun framförs önskemål om att öppettiderna på
Dalbybadet ska utökas vid fint väder och att badet ska kunna vara öppet från mitten av
maj till mitten av september. Kultur- och fritidsnämnden svarar att det med hänsyn till
kostnader för personal och uppvärmning är svårt att utöka öppettiderna inom befintlig
budget.
Beslutsunderlag
Motion om att utöka öppettiderna på Dalby friluftsbad, den 15 maj 2014,
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti, § 145,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
besvara medborgarförslaget med kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Rapporter
A. Rapport från kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) avseende byggnation på
Klostergårdens idrottsplats
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om byggnationen av Klostergårdens
idrottsplats som fortsätter inom ekonomisk ram. Två rapporter om bygget kommer att
göras till ksau under hösten 2014 respektive våren 2015. Frakt av jord samt förlikning
med HSB om ägandeförhållanden av mark kan eventuellt bli fördyrande omständigheter
kring projektet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Film och foto- irakiskt fokus”
KU 2014/0010
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Drömmarnas Stad ”
KU 2014/0092
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Welin- mörker och ljus”
KU 2014/0094
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Formgivning som integration”
KU 2014/0097
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Karnevalståget 2014”
KU 2014/0098
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Även Jesus tyckte illa om
långfredagen”
KU 2014/0099
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Alla kan dansa”
KU 2014/0101
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Midweek Lunch Break Party”
KU 2014/0103
Beslut att avstå från att yttra sig
över remiss från
Strålskyddsmyndigheten
KU 2014/0189
Beslut att avstå från att yttra sig
över remiss från
renhållningsverket om trädgårdsoch parkavfall
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Romska dagen”
KU 2014/233

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Justerare

Datum och beslutande
5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-03

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

6.2

Holger Radner,
Ordförande, 2014-04-17

6.2

Holger Radner,
Ordförande, 2014-04-17

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-21
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12

13

14

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Titus Mildhet av WA Mozart”
KU 2014/0291
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Skånes Orgelveckor 2014”
KU 2014/0235
Beslut att beviljabidrag till
pensionärsföreningar:
-

PROs Samorganisations
sex lokalavdelningar: KU
2014/0144, KU
2014/0145, KU
2014/0146, KU
2014/0147, KU
2014/0148, KU
2014/0149, KU
2014/0150.

-

SPF 127 Lundensis KU
2014/0151
SPF 229 Dalbybygden
KU 2014/0152
SPF 30 Södra Sandby KU
2014/0153
SPF 304 Stångby KU
2014/0154
SPF 665 Romele KU
2014/0155
SPF 754 Lund Öster KU
2014/0156
SPF 860 Lund Centrum
KU 2014/0157
Lärarseniorer i Lund KU
2014/0173
Sv.
Kommunalpensionärernas
avd. 24 KU 2014/0136
Thulehems
intresseförening KU
2014/0137
Lundabygdens RPGförening KU 2014/0176
SeniÅrerna KU
2014/0135

-

-

-

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-04-07

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-21

5.9

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-04-08

Nr 75-84, delegationsbeslut i personalärenden 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande

26

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

27

Sammanträdesdatum

2014-04-22

§ 42
Meddelanden
A. Protokoll kommunala studentrådet 2014-03-18
KU 2014/0311
B. Kommunfullmäktiges beslut §61, Sofia Lunds (S) avsägelse av uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden i Lund samt val av Klara Strandberg
KU 2014/0308
C. Förvaltningsremiss Bostadsprojekt 2015-2017 med utblick mot 2019
KU 2014/0251
D. Skrivelse avseende flytt och uppsägning av Veberöds Brukshundsklubb
KU 2014/0243
E. Protokoll kommunala integrationsrådet 2014-02-04
KU 2014/0241
F. Renhållningens remiss om kommungemensam anläggning för park- och
trädgårdsavfall
KU 2014/0230
G. Kommunfullmäktiges beslut Motion från Emma Beringer (MP) och Petter
Forkstam (FP) ”Upphandla djurvänliga produkter”
KU 2014/0228
H. Remiss från Stråsäkerhetsmyndigheten om referensvärden på ESS-anläggningen
KU 2014/0189
I.

Svarsskrivelse från kultur- och fritidsnämndens ordförande Holger Radner (FP) på
skrivelse om klotter vid Bollhuset
KU 2014/0104

J.

Beslut från servicenämndens arbetsutskott om tillgänglighetsanpassning i Stångby
KU 2014/0063

K. Kommunstyrelsens beslut §90 Lars-Erik Larssongymnasiets behov av ytterligare
lokaler i Lindebergska skolan för utökad verksamhet
KU 2014/0002
L. Kommunstyrelsens beslut §83 Överföring av budgetavvikelser från 2013 till 2014
KU 2013/0623
M. Kommunstyrelsens beslut § 58 Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
KU 2013/0622

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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N. Beslut från Barn- och skolnämnd Lunds Stad §26, Områdeslokalplan för LerbäckStångby 2014-2018
KU 2013/0588
O. Kommunfullmäktiges beslut §38 Slutredovisning av mål och åtgärder för
LundaEko 2006-2012
KU 2013/0557
P. Kungörelse av bildande av naturreservat Nöbbelövs mosse med Valkärra
KU 2013/0514
Q. Servicenämndens yttrande om förslag till ändringar i regler för utsmyckning av
offentliga byggnader
KU 2013/0310
R. Rapport om skolbibliotekscentral i Lund (SBC)
KU 2013/0306
S. Skrivelse från Veberöds AIF och Veberöds HL om fullstor idrottshall vid
Idalaskolan
KU 2013/0242
T. Mark- och bostadsförsörjningsprogram (MBP) 2014-2016 finns tillgängligt på
förvaltningen för läsning
KU 2013/0190
U. Medling avseende lokaler för konstnärsateljéer på S:t Larsområdet
KU 2007/0052

Justerare

Utdragsbestyrkande

