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§ 53
Information från Lund Giants HC om tillgång till istider
Johan Kjessler och Richard Wikner från föreningen Lund Giants HC ger en
nulägesbild av hur mycket träningstider som finns tillgängliga för idrottare. De
presenterar även ett förslag över hur Lunds ishall skulle kunna byggas ut.
Utbyggnaden skulle göras för att frigöra mer istid till idrottare och allmänhet.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna föredragningslista för kultur- och fritidsnämndens möte
den 4 juni 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Ekonomisk månadsrapport till och med maj 2014
Dnr KU 2014/0170
Administrativ chef Vera Lazarevic redovisar resultaträkning till och med maj
2014 med helårsprognos. Kultur- och fritidsnämndens prognos visar ett
överskott om 4 miljoner kronor för år 2014, huvudsakligen på grund av
förskjutna byggprojekt såsom Klostergårdens idrottsplats och utredning av
Dalby friluftsbad.
Förstörelsen på Stenkrossen beräknas kosta 300 tkr vilket bidrar till ett
underskott för kulturverksamheten. Staben, idrottsverksamheten och
fritidsverksamheten visar positiva avvikelser vid förvaltningens avstämning i
maj medan biblioteket beräknas ha budget i balans.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Rapporten expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Detaljplan för del av Veberöd 17:2 med flera (Etapp 1) samråd
Dnr KU 2014/0336
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att upprätta detaljplan för del av Veberöd 17:2
med flera fastigheter vilka omfattar västra delen av Idalaområdet. Detaljplanens
prövar lämpligheten av att anlägga förskola, skola, bostäder i form av villor och
radhus samt att förlänga Mäster Knuds väg in till Idalafältet. Huvudidén med
etapp 1 är att skapa en förskole- och skoltomt som även ska innehålla en
idrottshall. Den befintliga skolfastigheten kommer med denna plan att flyttas till
Idalafältet varefter befintliga förskole/skolbyggnader kommer att rivas på grund
av fuktskador.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 maj 2014
Byggnadsnämndens beslut den 23 april 2014, § 91
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2014
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling den 4 april 2014 jämte illustrationer

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
föra fram redovisade synpunkter i tjänsteskrivelsen samt att i
övrigt ställa sig positiv till förslag till detaljplan för del av
Veberöd 17:2.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Skrivelse från Centerpartiet om önskemål om multihall i
Idala
Dnr KU 2014/0358
Sammanfattning
Centern i Veberöd framför i skrivelse krav på uppförande av multihall/idrottshall
på Idalafältet. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att nämnden vid
investeringsprövning under år 2013 och i samband med arbetet med Ekonomisk
verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget 2015 fört fram behov av
idrottshall för skola och föreningsliv på Idalaområdet i Veberöd.
Investeringsmedel för projektet finns medtagna i förslag till Ekonomi- och
verksamhetsplansplan för 2015-2017 som behandlas av kommunfullmäktige i
juni.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2014
Skrivelse från Centern i Veberöd inkommen den 6 maj 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
meddela Centern i Veberöd att medel för uppförande av idrottshall vid
Idalaområdet finns medtagna i förslag till Ekonomi- och
verksamhetsplan för 2015-2017 med budget för 2015,
samt
att

synpunkter från Centern i Veberöd om multihall/idrottshall beaktas vid
utformning av ny idrottshall vid Idalaområdet tillammans med
synpunkter från föreningslivet i Veberöd.

Beslut expedieras till:
Centern i Veberöd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Skrivelse avseende flytt och uppsägning av Veberöds
Brukshundsklubb
Dnr KU 2014/0243
Sammanfattning
Veberöds Brukshundsklubb har i skrivelse till Lunds kommun påtalat behov av
att starta planering för en flytt av klubbens verksamhet till nytt område.
Anledningen är att föreslagen detaljplan för del av Veberöd 17:2, Idalaområdet,
innebär att klubbens mark för hundträning inte längre kan användas för klubbens
verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden meddelar att tekniska förvaltningen
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen redan har som uppgift att finna
lösningar för ny lokalisering av föreningens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2014
Skrivelse från Veberöds Brukshundsklubb den 25 februari 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2009

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsförvaltningen ska bistå tekniska förvaltningen i
arbetet med att finna lösningar för brukshundsklubbens framtida
lokalisering.

Beslut expedieras till:
Veberöds Brukshundsklubb
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Skrivelse från Veberöds AIF och Veberöds HK om fullstor
idrottshall vid Idalaskolan
Dnr KU 2014/0242
Sammanfattning
Veberöds Allmänna Idrottsförening och Veberöds Handbollsklubb framför i
skrivelse till kommunstyrelsen med kopia till kultur- och fritidsnämnden och
barn och skolnämnd Lund Öster krav på att det uppförs en idrottshall vid
Idalaskolan med två positioner. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att
nämnden i samband med investeringsprövning under år 2013 och i samband med
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget 2015 fört fram
behov av idrottshall för skola och föreningsliv på Idalaområdet i Veberöd.
Investeringsmedel för projektet finns medtagna i förslag till Ekonomi- och
verksamhetsplansplan för 2015-2017 som behandlas av kommunfullmäktige i
juni.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2014
Skrivelse från föreningslivet i Veberöd genom Veberöds AIF och Veberöds HK
den 18 mars 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
för Lunds kommuns räkning meddela Veberöds AIF och Veberöds HK
att medel för uppförande av idrottshall vid Idalaområdet finns
medtagna i förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan för 2015-2017
med budget för 2015,
samt
att

föreningar och organisationer i Veberöd kommer att ges möjlighet att
påverka utformning av ny idrottshall vid Idalaområdet.

Beslut expedieras till:
Veberöds AIF
Veberöds HK
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 60
Översyn av verksamhetsuppdrag för den öppna
fritidsverksamheten
Dnr KU 2014/0364
Sammanfattning
Nuvarande uppdrag för den öppna fritidsverksamheten beslutades i kultur- och
fritidsnämnden den 16 februari 2005. Samhället förändras och uppdraget
behöver sättas i relation till ungas livssituation och vanor idag.
Översynen ska resultera i ett reviderat eller nytt verksamhetsuppdrag för den
öppna fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
Öppen fritidsverksamhet med sikte på framtiden, kultur- och fritidsnämndens
uppdrag för förvaltning och verksamheter, den 16 februari 2005,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 23 maj 2014,
Barnchecklista för Riktlinjer för översyn av verksamhetsuppdrag för den öppna
fritidsverksamheten, den 23 maj 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för utredning av
verksamhetsuppdrag för den öppna fritidsverksamheten.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Utredning av drift och skötselformer av Källbybadet och
övriga friluftsbad i kommunen inklusive eventuell
kioskverksamhet
Dnr KU 2013/0162
Sammanfattning
Då verksamhet och drift vid Lunds friluftsbad inte är obligatorisk verksamhet för
kommunen gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att samtliga
friluftsbad med tillhörande verksamheter skulle kunna läggas ut på entreprenad.
Bedömningen görs utifrån förutsättningen att kommunen även framöver äger
fastigheten och med den förknippad teknik.
Förvaltningen bedömning är att det inte finns 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 Besvarande av skrivelser från Poseidon
gällande strategi för bad- och simverksamheter och drift av Källbybadet,
den 18 april 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2014,
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 Utredning av drift och skötselformer av
Källbybadet och övriga friluftsbad i kommunen inklusive eventuell
kioskverksamhet den 23 januari 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2014.

Yrkanden
Louise Burman (M), Holger Radner (FP) och Zoltán G. Wagner (KD): Vi yrkar
på att upphandling ska ske. Vi tror att friluftsbaden kan bedrivas minst lika bra
av en annan entreprenör. Vi såg för inte så länge sedan ett medborgarförslag som
ville att baden skulle förlänga öppettiderna och detta kan vara en förbättring som
skulle kunna möjliggöras i alternativ drift.
Joakim Friberg (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

ha kvar nuvarande drift- och skötselformer för friluftsbaden i
Lunds kommun.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande mot Joakim Fribergs (S)
m.fl. yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S)
m.fl. yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ha kvar nuvarande drift- och skötselformer för friluftsbaden i
Lunds kommun.

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

Beslut expedieras till:
Simklubben Poseidon
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Remiss Kostpolicy för Lunds kommun –
Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel
och måltider
Dnr KU 2014/0298
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade år 2012 att en kostpolicy i form av ett
kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider ska
utarbetas. En politisk styrgrupp, bestående av politiker från berörda nämnder har,
tillsammans med en arbetsgrupp bestående av tjänstmän från berörda
förvaltningar, tagit fram ett förslag på kostpolicy för Lunds kommun som
skickats till kultur- och fritidsnämnden på remiss.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2012, §106
Förslag till kostpolicy den 28 januari 2014,
Kommunkontorets hälsokonsekvensbedömning den 22 januari 2014
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2014 med bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
yttra sig över förslaget till kostpolicy i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 (korsningen
Torna- och Tunavägen)
Dnr KU 2014/0356
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat samrådshandling för förslag till detaljplan
med anledning av att Stiftelsen AF Bostäder ansökt om upprättande av detaljplan
för del av Helgonagården 6:16. Planförslaget innehåller mark om ca 10 000 kvm
för bostäder som ska medge uppförande av fyra bostadshus i tre till åtta
våningar. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot planen och
tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 maj 2014.
Byggnadsnämndens beslut den 20 mars 2014, § 57.
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning och plankarta den 11 mars 2014.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 mars 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka förslag till detaljplan för del av Helgonagården 6:16.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Hyresavtal med serviceförvaltningen avseende
Magleskolan
Dnr KU 2014/0365
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden är beredd att teckna internt hyresavtal med
servicenämnden om nya förvaltningslokaler i fastigheten Själabodarna 1,
Magleskolan, som ersättning för lokaler vid Stortorget i fastigheten Sankt
Laurentius 1 vilka avyttrats till enskild fastighetsägare. Tecknande av nytt internt
hyrsavtal ska utgå från de resurser som idag finns för kultur- och
fritidsnämndens nuvarande kontorslokaler.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2014.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2014

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
teckna internt hyresavtal med servicenämnden om kontorslokaler vid
Magleskolan som ersättning för nuvarande lokaler vid Stortorget 1
under förutsättning att lokalerna rustas upp och anpassas efter kulturoch fritidsförvaltningens krav och att hyreskostnaden ryms inom
befintliga resurser för dagens hyresavtal.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 65
Rapport om Lars-Erik Larssongymnasiets lokalbehov och
om förutsättningarna för dem att nyttja ytterligare lokaler i
Lindebergska skolan
Dnr KU 2014/0002
Sammanfattning
Lars-Erik Larssongymnasiet har i en skrivelse till kommunstyrelsen påtalat
behov av ökade lokaler för undervisning i samband med utökat elevantal till
hösten 2014. Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
avgöra om kommunen kortsiktigt kan hyra ut ytterligare lokaler till Lars-Erik
Larsson-gymnasiet samt uttalat att det för närvarande inte är aktuellt att hyra ut
Lindebergska skolan i sin helhet till Lars-Erik Larsson-gymnasiet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för lokalsituationen för kulturskolan
och Lars-Erik Larssongymnasiet i en rapport till nämnden. Förvaltningen gör
slutsatsen att det i dagsläget inte går att rymma ett fullskaligt gymnasium med
två parallella årskurser på Lindebergska skolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2014, § 90,
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport den 19 maj 2014.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna förvaltningens rapport.

Rapporten expedieras till:
Lars-Erik Larssongymnasiet
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 66
Rapporter

Justerare

A.

Rapport om bidragsutbetalningar till Lunds Music Fair 2014
KU 2014/0046
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om ett klagomål
som har inkommit avseende ett delegationsbeslut fattat om utbetalning
till Lunds Music Fair 2014. Kulturchef Torsten Schenlaer har redovisat
skälen i en skriftlig rapport till nämnden.

B.

Utbildning för kultur- och fritidsnämnden i början av ny
Mandatperiod
KU 2014/0378
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om att en
kommunövergripande utbildning planeras för samtliga nya nämnder
och kommunfullmäktige den 10 februari 2015. Det kommer även att
hållas en särskild utbildning för ordföranden och en nämndsspecifik
utbildning för kultur- och fritidsnämnden.

C.

Invigning av uteschackspel vid stadsbiblioteket
KU 2013/0045
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden
färdigställt ett uteschackspel framför stadsbiblioteket som kommer att
invigas inom kort. Uteschackspelet är ett resultat av ett
medborgarförslag från år 2012 som behandlats i nämnden
den 14 februari 2013.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 67
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till Östra
Torn Ryttarsällskap
KU 2014/0185
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till
Allmänna Tennisklubben
(ATL)
KU 2014/0163
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till Torns
Ryttarförening
KU 2014/0371
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till
Scoutklubben Drotten Lund
KFUK-KFUM
KU 2014/0367
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till Lunds
Kick-boxningssällskap
KU 2014/0366

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till
Byahusets vänner

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-13

2

3

4

5

6

Datum och beslutande

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-05-15

KU 2014/0368

7

Beslut att ej bevilja
utvecklingsbidrag till Lunds
Bollklubb
KU 2014/0054

8

Justerare

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Ordkonst, Akademiska
föreningen för projektet
”Poeternas Estrad” KU
2014/0197

Utdragsbestyrkande
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9

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Banditsagor för projektet
”Baby Yaga” KU 2014/0377

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-28

10

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Kinesiska kulturföreningen för
projektet ”Kinesisk kulturkväll
2014” KU 2014/0383

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-28

11

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
SKRUV för projektet
”International Culture
Exchange Event (festival)
Lineblå”
KU 2014/0385

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-28

12

Beslut att bevilja
5.7
kulturprojektbidrag till Romele
Blåsorkester för projektet
”Yesterday&Today” KU
2014/0386

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-05-28

Nr 107-127, delegationsbeslut i personalärenden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-04

§ 68
Meddelanden

Justerare

A.

Protokollsutdrag KS 2014-05-07 § 130 Handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter 2014 -2016
KU 2014/0379

B.

Servicenämndens beslut § 54 Omdisponering av
förvaltningslokaler
KU 2014/0365

C.

Skrivelse och svar avseende utegym
KU 2014/0351

D.

Skrivelse från Socialdemokraterna avseende bidragsutredning för
kultur- och fritidsnämnden
KU 2014/0467

Utdragsbestyrkande

