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§ 96
Ekonomisk månadsuppföljning till och med september
2014
Dnr KU 2014/0170
Sammanfattning
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar, tillsammans med
verksamhetscheferna för kultur-, fritid/idrott och bibliotek, om ekonomisk
månadsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden till och med 30 september
2014.
Prognos över driftbudget visar ett överskott om drygt fyra miljoner kronor. Detta
beror främst på att utredningen för inomhusbadet i Dalby kostat mindre än
beräknat samt en outnyttjad fördelningsreserv.
Investeringsbudget visar en prognos om ett överskott om cirka 8,5 miljoner
kronor. Detta beror främst på att byggnation av skateanläggningar i Dalby och
stadsparken försenats.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltingens presentation den 16 oktober 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Remissförslag till nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer
Dnr KU 2013/0467
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en
bidragsutredning. Utredningen har resulterat i ett förslag till nya och reviderade
bidragsformer för kultur- och fritidsnämnden. Utifrån en nulägesbeskrivning,
omvärldsspaning, enkäter och olika dialogforum har förslaget till nya och
reviderade bidragsformer tagits fram. Förslaget till nya och reviderade bidrag ska
skickas på remiss till kommunstyrelsen, berörda nämnder, föreningar och andra
aktörer. Ett nytt förslag till nya och reviderade bidragsformer läggs därefter fram
till kultur- och fritidsnämnden för godkännande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september,
Barnchecklista, bilaga till tjänsteskrivelse,
Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer,
den 3 oktober 2014.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Mats Olsson (V) Ge alla barn möjlighet att prova på idrott och kultur.
Dnr KU 2014/0555
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen ”Ge alla barn möjlighet att prova
på idrott och kultur” tillsänd sig från kommunfullmäktige för yttrande. Motionen
är skriven av Hanna Gunnarsson (V) och Mats Olsson (V). Författarna vill ge
alla barn som bor i Lunds kommun och som är i åldern 6-12 år möjlighet att
under tre terminer kostnadsfritt prova på idrotts- och kulturaktiviteter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014,
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Mats Olsson (V), Ge alla barn
möjlighet att prova på idrott och kultur, den 18 augusti 2014.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

ställa sig positiv till idén men avstyrka bifall till motionen på grund av
bristande ekonomiska resurser.

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

ställa sig positiv till och tillstyrka motionen ”Ge alla barn möjlighet att
prova på idrott och kultur” förutsatt att resurser tillförs för ändamålet
samt

att

godkänna förvaltningens skrivelse såsom nämndens yttrande till
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Joakim Fribergs (S) m.fl.
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger
Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till idén men avstyrka bifall till motionen på grund av
bristande ekonomiska resurser.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Inrättande av kultur- och fritidsnämndens
innovationsstipendium
Dnr KU 2014/0627
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden inrättar
ett innovationsstipendium inom områdena kultur, kreativitet och innovation med
en stipendiesumma om 10 000 kr. Stipendiet delas ut årligen. Den första
utdelningen sker den 3 november 2014.
Stipendiet ska gå till en person eller organisation som under det gångna året,
sedan det senaste stipendiet delades ut, har medverkat till eller genomfört
nyskapande projekt eller verksamhet med, av eller för barn och unga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till inrättande av ett
innovationsstipendium.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2015
Dnr KU 2014/0542
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider
för kultur- och fritidsnämnden år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2014, § 139,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juli 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna mötestider för kultur- och fritidsnämndens sammanträden år
2015, nämligen:
Den 22 januari, 12 februari, 19 mars, 22 april (onsdag), 4 juni,
20 augusti, 23 september (onsdag), 22 oktober, 19 november samt den
10 december.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Remissförslag för samlad ingång för medborgarkontakt i
Lunds kommun
Dnr KU 2013/0350
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat ut ett förslag på remiss avseende en samlad
funktion för medborgarkontakt i Lunds kommun. Förslaget innebär att
organisatoriska förändringar kan behöva göras, till exempel samorganisering av
servicecenter Kristallen, medborgarkontoren, kommunikationsavdelningen och
telefonväxeln. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 2 oktober 2014,
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2014 § 124,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, Medborgarkontakt i Lunds kommun – en
samlad ingång den 12 augusti 2014, Kommunkontoret ”Förstudie Förbättrad
medborgarservice” den 28 februari 2014,
Rapport från servicemätning våren 2014 Medborgarkontor i Kristallen,
tjänsteskrivelse den 5 juni 2012,
Kultur- och fritidsförvaltningen, Utredning till möjligheter till utveckling av
medborgarkontor, 2011.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till förslaget om samorganisering av servicecenter
Kristallen, medborgarkontoren och telefonväxel inom
kommunkontorets kommunikationsavdelning
att

ställa sig positiv till inrättandet av ett medborgarkontor i Lund

att

kultur- och fritidsnämnden genom förvaltningen aktivt deltar i det
fortsatta arbetet om en samlad medborgarkontakt i Lund

att

frågan från kommunstyrelsens arbetsutskott om ”Hur
medborgarkontoren kan arbeta med att stärka medborgarens
inflytande?” anses besvarad med denna skrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Medborgarförslag avseende öppethållande av
friluftsbaden under nationaldagen den 6 juni.
Dnr KU 2013/0541
Sammanfattning
Håkan Drakarve föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun ska hålla
friluftsbaden öppna på nationaldagen den 6 juni då de flesta är lediga från jobb
och skola.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2013, § 146,
Medborgarförslag inkommit den 12 juni 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anse medborgarförslaget besvarat med skrivelse från kultur- och
fritidsförvaltningen den 29 september 2014.

Beslut expedieras till:
Håkan Drakarve
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Rapporter
A. Deadline för nomineringar till kulturpriset
KU 2014/0642
Kulturchef Torsten Schenlaer tar emot förslag på pristagare till kultur- och
fritidsnämndens kulturpris. Beslut om kulturpristagare kommer att fattas på
nämndens möte i november.
B. Handlingsplan för Kulturskolan
KU 2012/0495
Rektor för kulturskolan Håkan Carlsson presenterar det arbete som kulturskolan
bedriver. Kultur- och fritidsnämnden antog en verksamhetsplan för kulturskolan
den 13 februari 2014. Kulturskolan har översatt verksamhetsplanen till en
handlingsplan med konkreta åtgärder. Handlingsplanen har fem fokusområden
1.
2.
3.
4.
5.

Arbete med elevinflytande
Arbete med öppna verksamheter
Arbete med de köande eleverna
Arbete med ny verksamhet (exempelvis skrivkurser)
Utökat arbete med skolan, De innebär bland annat arbete med så kallade
”Creative Agents”, Kulturtårtan, stöd till förskolor för att utveckla sång och
arbete med fritidsklubbar och barn i årskurs 4-6. Erfarenheter från
Stenkrossen har visat att just fritidsverksamheten är en användbar arena för
spridning av Kulturskolans verksamhet.

C. Sommarlund 2014
KU 2013/0423
Kulturchef Torsten Schenlaer rapporterat efter Sommarlund 2014. En skriftlig
rapport har också skickats till nämnden. Totalt har 41 000 besökare deltagit i
sommarens arrangemang. Detta är mycket positiva siffror, särskilt som många
lundabor valt att aktivt delta i workshops och ”prova-på-aktiviteter”. Nämndens
skickar rapporten vidare till kommunstyrelsen för kännedom.
D. Ekonomisk situation för Lunds Bollklubb
KU 2014/0617
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att Lunds Bollklubb har
fortsatt ansträngd ekonomi. Klubben kommer att erbjudas en avbetalningsplan
för den skuld som klubben har hos Lunds kommun.
E. Mark vid Tornvallen i Stångby för uppförande av lokal för skolidrott
KU 2014/0619
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att det behövs ytterligare lokaler
för skolidrott i Stångby. Barn- och skolförvaltning Lunds Stad begär att en del
mark inom idrottsplatsen får användas till att bygga en lokal för skolidrott.
Kultur- och fritidsförvaltingen godkänner att markyta upplåts till

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

11

Sammanträdesdatum

2014-10-16

serviceförvaltningen under förutsättning av villkor om att upplåtelse inte medför
merkostnader för förvaltningen, att lokaler får användas efter skoltid av
förvaltningen samt att dagens tennisbanor ersätta av ett utegym utan kostnad för
kultur- och fritidsförvaltningen.
F. Utbyte av läsplattor inför ny mandatperiod
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om att samtliga
nämndsledamöter behöver lämna tillbaka/byta ut sina läsplattor. Mer information
kommer före nämndens möte i november.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisningar av rapporter den 16 oktober 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

