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§ 43
Information från Kino
Fredrik Jönsson, verksamhetsledare för biografen Kino som drivs av Folkets Bio
presenterar planer på att utvidga Kinos verksamhet till ett filmhus i centrala
Lund. Filmhuset planeras bli en mötesplats både för människor och olika
kulturuttryck. Förutom film kommer även dans och opera kunna visas från stora
kulturinstitutioner från hela världen. Planen stöds med medel i Alliansens
budgetförslag inför år 2015 och kommunens hyressubvention föreslås öka med
700 tkr under 2015.
Planerna innefattar byggnation på taket för att utvidga Kinos befintliga lokaler
vilket kommer att kräva en ändring av detaljplanen för området. Detta gör det
svårt att beräkna exakt när byggnaden kan stå klar. Verksamheten kommer
troligtvis att behöva vara stängd under en del av byggtiden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga till ärende §45, Utvärdering av konsthallschefens uppdrag att
informera referensgruppen för konstinköp före beslut om kommande
utställningar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut §46, till
nämndens ärendelista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Utvärdering av konsthallschefens uppdrag att informera
referensgruppen för konstinköp före beslut om
kommande utställningar i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut §46
Dnr KU 2010/0093
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 19 april 2012 §46 beslutat att
konsthallschefen ska informera referensgruppen för konstinköp om planerade
utställningar före beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdraget skall
utvärderas i januari 2015.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
ovannämnda uppdrag skall utvärderas efter utgången av år
2014 och redovisas för nämnden vid dess sammanträde i januari 2015.
Utvärderingen skall ske i samråd med nämndens presidium.
Zoltán G Wagner (KF) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
att-sats i beslut § 46 Konsthallens verksamhetsuppdrag
KU 2010/0093 den 19 april 2012 med lydelsen
”ge konsthallschefen i uppdrag att informera referensgruppen för
konstinköp före beslut om kommande utställningar”, ska ändras till
”konsthallschefen informerar hela nämnden fortlöpande om
konsthallens verksamhet”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Zoltán G Wagners (KD)
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP)
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
ovannämnda uppdrag skall utvärderas efter utgången av år
2014 och redovisas för nämnden vid dess sammanträde i
januari 2015. Utvärderingen skall ske i samråd med nämndens
presidium.

Reservationer
Zoltán G. Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Ekonomisk månadsrapport till och med april 2014
Dnr KU 2014/0170
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för resultaträkning per april 2014.
Förvaltningen redovisar en prognos på ett överskott om cirka 4 miljoner vilket
huvudsakligen beror på att starten för vissa byggprojekt skjutits fram och på
grund av att utredningen för inomhusbadet i Dalby inte förbrukat alla medel.
Högevall redovisar underskott gällande intäkter.
Vera Lazarevic redovisar även de skillnader som finns mellan kommunstyrelsens
budgetförslag och de förslag som framställts från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Totalhyra för kultur- och fritidsnämndens interna
hyresavtal med servicenämnden
Dnr KU 2014/0201
Sammanfattning
Interna hyresavtal för kultur- och fritidsnämndens verksamhet är idag tecknade
på många sätt, ett fåtal har totalhyra, många har mediahyra med olika varianter
(det vill säga hyra med konsumtionsavgifter) medan övriga hyrs med kallhyra
från servicenämnden. En enhetlig hyresmodell eftersträvas för kultur- och
fritidsnämnden på samma sätt som har skett för kommunens skolanläggningar
och därför föreslås en generell övergång till totalhyra från och med den 1 januari
2015 inom befintliga resurser.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal med
servicenämnden om totalhyra för byggnader och lokaler från
och med den 1 januari 2015 inom befintliga ekonomiska
ramar.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

7

Sammanträdesdatum

2014-05-15

§ 48
Förslag till ändringar i regler för utsmyckning av offentliga
byggnader med revidering av procentregeln
Dnr KU 2013/0310
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska förändra
reglerna för utsmyckning av offentliga byggnader enligt den så kallade
procentregeln. Procentregeln är en regel som Lunds kommun antagit som anger
att en viss del av de medel som avsätts för uppförandet av offentliga byggnader
ska användas för konstnärlig utsmyckning av byggnaderna.
De föreslagna ändringarna gäller bland annat förtydliganden av gällande regler
för medel för underhåll av konst och att lägsta värde bör höjas för offentlig
utsmyckning vid om- och tillbyggnad.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges fastställda regler för offentlig utsmyckning av offentliga
byggnader, 1992-02-27 § 22 och § 284 och 2002-02-28, § 38
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2013,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 augusti 2013, § 78,
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2013,
Servicenämndens beslut den 6 november 2013, § 103,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2014 med kul-turoch fritidsförvaltningens förslag till nya regler för offentlig utsmyck-ning av
byggnader som kommuner bygger, bygger till eller bygger om.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till nya regler för utsmyckning av
byggnader som kommunen bygger, bygger till eller bygger om.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Utredning av drift och skötselformer av Källbybadet och
övriga friluftsbad i kommunen inklusive eventuell
kioskverksamhet
Dnr KU 2013/0162
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 januari, § 7 gett förvaltningen i uppdrag
att undersöka vilka anläggningar och verksamheter som kan läggas ut på
entreprenad med beaktande av idag gällande avtal.
Förvaltningen gör bedömningen att samtliga friluftsbad med tillhörande
verksamheter skulle kunna läggas ut på entreprenad eftersom verksamhet och
drift vid Lunds friluftsbad inte är en obligatorisk verksamhet för kommunen.
Förvaltningen bedömer vidare att den inte ser några övergripande fördelar vare
sig verksamhetsmässigt eller ekonomiskt att lägga ut driften av friluftsbaden på
extern entreprenör.

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,
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 den 23 januari 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2014.
Yrkanden
HolgerRadner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att bordlägga
ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Rapporter
A. Uppföjning av konsthallens uppdrag
KU 2010/0093
Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson redovisar utvärdering och uppföljning av
konsthallens verksamhetsuppdrag. Verksamheten uppnår samtliga målsättningar
utom den som gäller antal besök per år vilket kan förklaras med att antalet
utställningar har minskat från fem till fyra. Recensioner i dagstidningarna har
varit nästan uteslutande positiva men en tydligare pedagogik för att introducera
vuxna besökare till utställningarna efterlyses.
B. ComUng
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter berättar att det treåriga projektet ComUng har
avslutats och att socialnämnden har beslutat att permanenta verksamheten. Com
Ung är ett sysselsättningsprojekt för unga i åldrarna 16 – 24 år som drivs i
samverkan mellan socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen. Projektet har visat på goda resultat
med flera ungdomar som fått sysselsättning. Inför budget år 2015 saknas medel
till hyran för lokalen på Bytaregatan som därför sagts upp. Socialförvaltningen
har äskat om medel i budget hos kommunstyrelsen för hyreskostnaderna.
C. Klostergårdens idrottsplats
KU 1999/0180
Kultur- och fritidschef Urban Olsson informerar om att den första matchen på
den nya fotbollsplanen på Klostergårdens idrottsplats kommer att spelas den 24
maj 2014. I samband med detta kommer en mindre invigning att hållas kl. 15.45
och program kommer att skickas ut i Lokaltidningen. Diskussioner förs med
byggentreprenörer om hur transporter till husbyggnation kommer att gå till för
att inte störa intilliggande parkområde, i övrigt går byggnationen enligt
projektplanen.
D. Lokaler till förvaltningen
KU 2014/0365
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att kultur- och
fritidsförvaltningen sannolikt kommer att flytta från Stortorget 1 till före detta
Magleskolan. Vid nämndens möte i juni kommer ett förslag till beslut
presenteras om att sluta ett hyresavtal med servicenämnden. Flytten beräknas
kunna göras under tidig vår år 2015 och hyran beräknas bli samma som den för
Stortorget 1.
E. Högevall
KU 2005/0100
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att förvaltningen gjort en ny
gränsdragningslista tillsammans med Lundafastigheter för att reglera de
återstående åtgärder som finns kvar inom projektet. Äventyrsbadet kommer att

Justerare
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stänga under juli månad för att kunna byta vatten och utföra vissa
garantiåtgärder.
F. Bidragsutredningen
KU 2013/0467
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson redogör för den workshop som hållits
med nämndens bidragstagare den 5 maj som ett led i den pågående
bidragsutredningen. Många föreningar och åsikter blev representerade under
träffen och tas med i den fortsatta utredningen.

Torsten Schenlaer informerar om att en manifestation kommer att hållas på
Stenkrossen samma kväll, den 15 maj kl 19.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja medel till
studieförbund 2014, kvartal 3
och 4: ABF, Bilda,
Folkuniversitetet, Ibn Rushd
Studieförbund,
Medborgarskolan, NBV,
Sensus, Studiefrämjandet,
Vuxenskolan (SV), Kulturens
bildningsverksamhet

5.8

Torsten Schenlaer,
Kulturchef, 2014-05-07

2

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Kinesiska kulturkvällen 2014”
KU 2014/0260

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-05

3

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Öresundsbron börjar i Lund”

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-04-25

KU 2014/0306

4

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Bygg bort bilen”

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-03-17

KU 2014/0307

5

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Welin- mörker och ljus”
KU 2014/0338

5.5

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

6

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Kinesiska Ingenjörsföreningen

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

KU 2014/0112

7

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Jugoslavisk-svenska föreningen
Jedinstvo
KU 2014/0138

8

Justerare

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
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Kinesiska barn- och
föräldraföreningen
KU 2014/0139

9

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Circolo Italiano di Lund

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

KU 2014/0200

10

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Ungerskt kulturforum i Lund
KU 2014/0141

11

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Kinesiska föreningen i Lund
KU 2014/0142

12

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Filippinska föreningen Samasama sa Lund
KU 2014/0143

13

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Afghanska föreningen
KU 2014/0177

14

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Karusell
KU 2014/0178

15

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Mandeiska föreningen
KU 2014/0179

16

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Irakiska kvinnoföreningen
KU 2014/0180

17

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014, De
demokratiska irakiernas
förening i Skåne
KU 2014/0181

Justerare

Utdragsbestyrkande
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18

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Eritreanska föreningen i Skåne

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-06

KU 2014/0

19

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Sudanesiska föreningen i Lund
KU 2014/0184

20

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Islamiska Kulturcentret i Lund
KU 2014/0200

21

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2014,
Eritreansk Civic Organisation
för Demokrati och Rättvisa
KU 2014/0257

Nr 85-106, delegationsbeslut i personalärenden år 2014.
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§ 52
Meddelanden
A. Skrivelse från Centerpartiet om multihall på Idalafältet
KU 2014/0358
B. Synpunkter från allmänheten efter förslag att inrätta kulturhus på
Öresundsvägen
KU 2014/0353, KU 2014/0354, KU 2014/0355
C. Beslut §65 Byggnadsnämnden, Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd
KU 2014/0253
D. Förfrågan från Vänsterpartiet om gobeläng i Stadshallen
KU 2014/0323
E. Skrivelse från Socialdemokraterna om publikkapacitet i idrottshallar
KU 2014/0320
F. Servicenämndens yttrande § 41 om kommungemensam kostpolicy
KU 2014/0298
G. Komplettering till kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 den 22 april,
minnesanteckningar från möte med Region Skåne med flera
KU 2014/0235
H. Protokoll kulturnämnden i Region Skåne 2014-04-23
KU 2014/0111
I.

Justerare

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott och projektplan för
Klostergårdens Idrottsplats
KU 1999/0180

Utdragsbestyrkande

