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§ 104
Rapport om medborgardialog i Södra Sandby
Dnr KU 2014/0001
Sammanfattning
Samhällsvägledare Maria Petit rapporterar om medborgardialog på medborgarkontoret
i Södra Sandby. Medborgardialogen genomförs som ett pilotprojekt efter ett beslut i
kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden den 22 april 2014. Besluten syftar
till att utveckla medborgarinflytande i Lunds kommundelar.
I september 2014 har kommunen arrangerat en workshop med syfte att samla in lokala
idéer och synpunkter inför arbete med en ny detaljplan i centrala Södra Sandby.
Lokala representanter, arkitekter, planchef och VD för Lunds Kommuns Fastighets
AB deltog under ledning av planarkitekt från stadsbyggnadskontoret i samverkan med
medborgarkontoret. Ett uppföljningsmöte har genomförts i november. Erfarenheterna
från mötet visar att det upplevts som positivt och vältajmat att förankra
byggprocessen. Dock finns ett behov av att ytterligare förtydliga arbetsformer och
befogenheter för medborgardialogsformatet.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation den 13 november 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Remissförslag till nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer, bordlagt ärende
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.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

återremittera ärendet till förvaltningen med begäran om följande
tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga följande i förslaget till
gemensam värdegrund:
-

Att förslaget inte bedöms medföra någon väsentlig ökning av
administration vare sig för förvaltningen eller för föreningarna.
Att förslaget inte kommer att innefatta någon detaljstyrning av
föreningarna från förvaltningens sida
Att förslaget inte kommer att innebära att föreningarna måste ta
fram olika sorters policydokument.
Att förslaget inte bedöms innebära något dubbelarbete för
föreningarna.
Att förslaget framförallt syftar till att synliggöra värdegrundsarbetet
och lyfta fram goda exempel för att kunna lära av varandra
Att förslaget inte medför krav på långa redovisningar, utan bara
ifyllandet av en enkel blankett. Förvaltningen får dessutom i
uppdrag att förtydliga att remissförslaget vare sig bedöms medföra
behov av utökning av förvaltningens personalresurser eller påverka
befintliga resurser för bidrag samt att nödvändiga omdisponeringar
skall ske inom förvaltningens befintliga budgetram.

Uppdraget skall redovisas till nämnden så snart ske kan.
Martin Klette (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
förvaltningen får i uppdrag att omarbeta och förtydliga följande i
förslaget till gemensam värdegrund.
att
förslaget inte medför någon ökning av administrationen vare sig
för förvaltningen eller för föreningarna.
att
förslaget inte kommer att innefatta någon detaljstyrning av
föreningarna från förvaltningens sida.
att
förslaget inte kommer att innebära att föreningarna måste ta fram
olika sorters policydokument.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att
att

förslaget inte medför något dubbelarbete för föreningarna.
förslaget framförallt syftar till att synliggöra värdegrundsarbetet
och lyfta fram goda exempel för att kunna lära av varandra.
förslaget inte medför krav på långa redovisningar, utan bara
ifyllandet av en enkel blankett.

att

Förvaltningen får dessutom i uppdrag att förtydliga att remissförslaget inte kommer
medföra behov av utökning av förvaltningens personalresurser eller påverka befintliga
resurser för bidrag samt att nödvändiga omdisponeringar skall ske inom förvaltningens
befintliga budgetram. Uppdraget skall redovisas i tid till nämndens
decembersammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Martin Klettes (FP) yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Holger Radners (FP) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Martin Klettes (FP) yrkande röstar Nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Holger Radner (FP), Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar Andersson
(C), Gun Jönsson (C), Joakim Friberg (S), Tord Håkansson (S) Inger Ponsler (S),
Erik Hammarström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Ja.
Martin Klette (FP) röstar Nej.
Med 10 Ja-röster för Holger Radners (FP) yrkande mot 1 nej-röst för Martin Klettes
(FP) yrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Holger Radners (FP)
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
återremittera ärendet till förvaltningen med begäran om följande
tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga följande i förslaget till
gemensam värdegrund:
-

Justerare

Att förslaget inte bedöms medföra någon väsentlig ökning av
administration vare sig för förvaltningen eller för föreningarna.
Att förslaget inte kommer att innefatta någon detaljstyrning av
föreningarna från förvaltningens sida
Att förslaget inte kommer att innebära att föreningarna måste ta
fram olika sorters policydokument.

Utdragsbestyrkande
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-

Att förslaget inte bedöms innebära något dubbelarbete för
föreningarna.
Att förslaget framförallt syftar till att synliggöra värdegrundsarbetet
och lyfta fram goda exempel för att kunna lära av varandra
Att förslaget inte medför krav på långa redovisningar, utan bara
ifyllandet av en enkel blankett. Förvaltningen får dessutom i
uppdrag att förtydliga att remissförslaget vare sig bedöms medföra
behov av utökning av förvaltningens personalresurser eller påverka
befintliga resurser för bidrag samt att nödvändiga omdisponeringar
skall ske inom förvaltningens befintliga budgetram.

Uppdraget skall redovisas till nämnden så snart ske kan.
Reservationer
Martin Klette (FP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
enligt bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Rapport med ekonomisk månadsuppföljning till och med
oktober 2014 -rapport på nämnden
Dnr KU 2014/0170
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om ekonomisk månadsuppföljning för
kultur- och fritidsnämnden till och med oktober 2014. Prognos för kultur- och
fritidsnämnden är ett positivt resultat om 6 752 tkr.
Prognos för investeringsbudget visar ett överskott om cirka 9,5 miljoner kronor på
grund av försenade byggprojekt som skjuts till år 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Förslag till investeringsplan 2016-2020
Dnr KU 2014/0644
Sammanfattning
Förslag till investeringsplan för perioden 2016-2020 arbetas fram av kommunkontoret
under ledning av kommunstyrelsens arbetsutskott. Inför detta arbete ges nämnderna
möjlighet att ange prioriterade investeringsbehov inom sina ansvarsområden. Kulturoch fritidsnämnden påtalar prioriterade behov av resurser inom nämndens egen
investeringsram, i servicenämndens ram för nämndens lokalbehov och för
gemensamma lokaler med barn- och skolnämnderna för skola, bibliotek, idrott och
mötesplatser för fritid.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2014 med bilaga,
Kommunkontorets anvisningar för investeringsberedning den 3 september 2014,
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsplan 2015-2017 den 11-12 juni 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Förslag till investeringsplan 2016-2020 såsom kultur- och
fritidsnämndens yrkande i den fortsatta investeringsberedningen för Lunds
kommun,
att

kultur- och fritidsnämnden ges full täckning i ram för driftbudget för att kunna
hantera kostnader för nämndens prioriterade investeringsbehov.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 108
Lokaler till kamp- och mattsportföreningar
Dnr KU 2014/0518
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för förutsättningar för att skapa ett centrum
för kamp- och mattsportsföreningar enligt ett uppdrag från kultur- och fritidsnämnden
i augusti (beslut §74).
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 med bilagor,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2014 med bilaga,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 augusti 2014 § 74,
Skrivelse från Lunds kampsportcentrum den 10 augusti 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens rapport om lokaler för
kamp- och mattsporter.

Beslut expedieras till:
IK Dana
Lugi Judo
Lunds Boxningssällskap
Lunds Karateklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Beställning till servicenämnden om uppförande av
idrottslokaler på Råbylund, Guldåkern 1
Dnr KU 2014/0618
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för idrottshall för
skola och verksamhet efter skoltid inom fastigheten Guldåkern 1 i Lund i enlighet med
lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och skolkontor Lunds
stad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 24 januari 2014 med
komplettering,
Barn- och skolkontor Lunds stad, lokalprogram den 13 maj 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna beställning av lokaler för idrottshall vid Råbylund till
servicenämnden för färdigställande senast höstterminen 2017.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Skrivelse Miljöpartiet de gröna i Lund avseende fortsatt
utveckling av skejt- och aktivitetspark
Dnr KU 2014/0565
Sammanfattning
Erik Hammarström med flera i Miljöpartiet de Gröna har gjort en skrivelse till kulturoch fritidsnämnden och tekniska nämnden. Miljöpartiet vill utveckla den södra delen
av stadsparken med ytterligare aktivitetsytor i form av en parkour- och aktivitetspark
och hänvisar till den skejt- och aktivitetspark som just nu planeras i stadsparken.
Kultur- och fritidsnämnden anser att behovet av klättring, rörelse och motorikträning
samt spontanidrott och parkourträning i stadsparken kommer att tillgodoses genom
den skejt- och aktivitetsanläggning som planeras i parken i kombination med de
utegym, beachplaner, parkourlek, klätterboulder och stora fria gräsytor och kullar som
redan finns. I den mån kommunen önskar satsa ytterligare på en parkour- och
aktivitetspark finns andra parkytor i Lund som lämpar sig bättre för detta.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 13 oktober 2014,
Miljöpartiet skrivelse Fortsatt utveckling av Lunds skejt- och aktivitetspark den 3
september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå yrkandet.
att

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen

att

tillsammans med relevanta föreningar se över behoven av inom- och
utomhusanläggningar för parkour, klättring och andra former av gymnastik och
rörelseträning i kommunen. Förvaltningen ska även undersöka möjligheten till
extern samfinansiering vid uppförande av den här typen av anläggningar.

Beslut expedieras till:
Miljöpartiet de gröna i Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 111
Förslag att sätta upp skyltar som märker ut bostäder för
författare och konstnärer i Lund
Dnr KU 2014/0543
Sammanfattning
Centerpartier föreslår, via Lars Bergwall (C) och Sven Ingmar Andersson (C), att fler
minnesskyltar borde sättas upp i Lund för att manifestera författare och konstnärer
födda på 1800-talet. I samma ärende behandlas ett förslag om skylt till minne av
konstnären Hilma af Klint.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Centerpartiet i Lund, inkommen den 22 augusti 2014,
Mail från Lennart Alkskog inkommit den 31 mars 2014 om Hilma af Klint, inkommit
till förvaltningens brevlåda, KU 2014/0676,
Kultur- och fritidsförvaltningens lista på befintliga minnesskyltar i Lunds kommun
den 15 februari 2006.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att skicka förslagen från Centerpartiet och Lennart Alkskog till kommunstyrelsen
med förfrågan om yttrande från kommunikationsavdelningen och eventuellt
andra berörda avdelningar på kommunkontoret utifrån pågående arbete med
varumärkeshantering och Ett Lund.

Beslut expedieras till:
Lennart Alkskog
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Ansökan om medel för tillgänglighetsåtgärder i Skrylle från
det kommunala handikapprådet
Dnr KU 2014/0667
Sammanfattning
Friluftsfrämjandet i Lund har kommit in med en skrivelse till Lunds kommunala
handikappråd där de ansöker om medel från kommunstyrelsen för att genomföra
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning som
besöker Skrylle. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Friluftsfrämjandets
ansökan som ger en möjlighet till ökad delaktighet och förbättrad jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning som vill besöka Skrylleområdet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2014,
Skrivelse från Friluftsfrämjandet i Lund, Ansökan om medel för
tillgänglighetsanpassning vid Skryllegården, den 27 oktober 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen från Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lund.

Beslut expedieras till:
Friluftsfrämjandet i Lund
Kommunala Handikapprådet
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Remiss Lunds Fotgängarstrategi
Dnr KU 2014/0569
Sammanfattning
Tekniska nämnden skickat Fotgängarstrategi 2014-2018 för yttrande.
Fotgängarstrategi 2014-2018 syftar till att säkerställa att fotgängaren hanteras som ett
eget trafikslag med egna krav och behov, samt att fotgängarfrågor får större utrymme i
den kommunala verksamheten. En annan aspekt är att öka förståelsen för att gång inte
bara är ett hållbart och hälsofrämjande sätt att röra sig, utan också bidrar på ett positivt
sätt till att öka stadslivet, och att göra Lund till en attraktivare stad.
Fotgängarstrategins konkreta åtgärder omfattar fotgängarens status, åtgärder i
stadsmiljö, information och kommunikation samt projekt och planering. Strategins
program innehåller en sammanställning av projekt som syftar till att öka gåendet i
kommunen och samtidigt inspirera och informera.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens följebrev den 1 september 2014,
Remiss Fotgängarstrategi 2014-2018 den 29 juli 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 114
Kultur- och fritidsnämndens kulturpris 2014
Dnr KU 2014/0642
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund tilldelar 2014 års kulturpris till Carolinae Damkör,
som placerat sig högt i internationella körtävlingar och räknas som en av Lunds men
också Sveriges främsta damkörer.
Nämndens nominering lyder:
”Kultur- och fritidsnämnden i Lund tilldelar 2014 års kulturpris till Carolinae Damkör. Under
ledning av rytmikpedagogen och tonsättaren Ulrika Emanuelsson har kören deltagit i
internationella körtävlingar och placerat sig högt i prislistorna, senast i Riga sommaren 2014.
Carolinae damkör räknas inte bara som en av de främsta i Lund, men också i landet. En
repertoar av nutida och sakral musik kännetecknar kören och framförandena präglas av hög
kvalitet. Namnet hämtar denna profilerade kör från Lunds Universitets ursprungliga namn,
Universitas Gothorum Carolinae. Att vara en högklassig kör i en högklassig körstad som Lund
och med sångartraditioner inte minst inom Lunds universitet är värt ett erkännande.”

Priset delas ut vid kommunenshögtidsmiddag i december.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 september 2014, §91,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2014,
Lista kulturpristagare 1986-2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela kultur- och fritidsnämndens kulturpris 2014 till Carolinae Damkör.

Beslut expedieras till:
Carolinae Damkör
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 115
Kulturstipendium 2014
Dnr KU 2014/0537
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar ut sammanlagt 50 000 kr till unga kulturutövare med
anknytning till Lund. Under år 2014 har totalt 35 ansökningar kommit in.
Kulturstipendiaterna väljs utifrån följande prioriteringar:
•
•
•
•
•

Unga sökanden eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket viktig
uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.
Stark Lundaanknytning i första hand, regional koppling i andra hand.
Projekt som bedöms att inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, framför
projekt som rimligen borde kunna finna finansiering på annat sätt.
Projekt som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningar som rör mer
privata projekt.
Sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att leva på sitt
konstnärskap.

Stipendierna delas ut vid kommunens högtidsmiddag i december.
Beslutsunderlag
Kritierier för kulturstipendier,
Lista kulturstipendiater 1962-2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge kulturstipendium 2014 till Hillevi Björnsson (scenkonst),
Cecilia Bjartmar Hylta (konst), Olof Wullt (musik),
Caroline Drab (film), Julia Helander (konst).

Beslut expedieras till:
Kulturstipendiater 2014
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesdatum
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§ 116
Rapporter
A. Elev- och föräldraenkät fritidsklubbar
KU 2014/0604
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter redogör för den enkätundersökning som gått ut till
barn och föräldrar inom fritidsverksamheten i Lunds kommun under år 2014 (dock ej
Dalby som svarat på enkäten under 2013). Barn och föräldrar ger i genomsnitt mycket
högt betyg till verksamheten.
B. Skolinspektionens granskning av fritidshem
KU 2014/0702
Skolinspektionen har gjort en granskning av fritidshemmen i Lunds kommun och
påtalar behovet av att huvudmannaskapet tydligt ligger på Lunds barn- och
skolnämnder. Skolinspektionen önskar även att tydligare koppling görs till skolans
målstyrning och kvalitetsarbete liksom tydligare rutiner vid frånvaro och kontakt med
skolan. Fritidsverksamheten för diskussioner med barn- och skolcheferna om hur
fritidshemmen gemensamt framöver kan/skall förhålla sig till Skolinspektionens
slutsatser.
C. Ansökan om att bygga idrottsanläggningar på kommunal mark,
KU 2011/0139, KU 2013/0494, KU 2013/0669, KU 2014/0443, KU 2014/0603,
KU 2014/0695 (samt KS 2013/0895)
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om Lunds arbete för att besvara
föreningars begäran om att uppföra idrottslokaler på kommunens mark. Förvaltningen
har möten med samtliga föreningar som kommit in med skrivelser även om det finns
svårigheter att hitta lösningar som går att tillämpa generellt. Det gäller bland annat
regler för upphandling, intäkter, taxor och begränsad tillgång av kommunal mark.
D. Verksamhetsuppdrag för enheten för scener
KU 2014/0476
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om förvaltningens arbete med att ta fram ett
verksamhetsuppdrag för enheten för scener inom kulturverksamheten. Arbetet inleds
med att ta fram en nulägesbeskrivning som rapporteras till förvaltningsdirektören
senast 28 februari 2015.
E. Inför återlämning av plattor vid mandatperiodens slut
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg visar vilka inställningar som ska göras på
ledamöternas läsplattor innan de lämnas tillbaka till IT-avdelningen före den 19
december. Samtliga ledamöter ska boka in ett möte för återlämning/kvittering av nya
läsplattor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisning av rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-11-13

§ 117
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag IFK Lund,
KU 2014/0162
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag Torns
Scoutkår, KU 2014/0469
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag Söderskogs
IF, KU 2014/0547
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag Lugi
Fäktförening, KU 2014/0559
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Vokalensemble Syd, KU
2014/0550
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
Oriental Move KU 2014/0554

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-06-18

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-09-23

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-08-29

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-08-29

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-09-29

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-09-29

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Kopacetic Productions, KU
2014/0557
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
Irakiska Kvinnoförbundet KU
2014/0622

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-09-09

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-10-06

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag IFK Lund,
KU 2014/0629
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag Lugi
gymnastik, KU 2014/0634
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till Folkets
Bio, KU 2014/0638
Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag IK Södra

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-10-15

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-10-08

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-08-27

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-10-15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Justerare

Datum och beslutande

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-13

Dal, KU 2014/0640
13

Beslut att bevilja bidrag till
idrottskolonier sommaren
2014:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Justerare

5.10

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-10-23

H43 Lund, KU
2014/0119
Lugi tennis KU
2014/0218
KFUM
Sandbybygdens IF
KU 2014/0220
KFUM Idala IF, KU
2014/0221
KFUM Söderskogs
IF, KU 2014/0222
Värpinge IF,
2014/0219
S:t Hans IF –
sportcamp KU
2014/0223
Södra Sandby IF
KU 2014/0224
Lunds Bois KU
2014/0225
IK Södradal KU
2014/0226
Dalby GIF, KU
2014/0229
EOS –Basket KU
2014/0232
Stångby Torns IF
KU 201/0234
Lunds
volleybollklubb KU
2014/0244
Lugi gymnastik, KU
2014/0246
Abadá-CapoeiraLund, 2014/0247
Lunds sportklubb
(LSK fotboll)
Simklubben
Poseidon KU
2014/0255

Utdragsbestyrkande

18

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-13

19. IFK Lund,
2014/0261
20. Södra Sandby Judo
KU,
21. Genarps IF,
Bidrag beviljas ej till Linero IF
på grund av tillbakadragen
ansökan KU 2014/0245
Nr 170-192, delegationsbeslut i personalärenden.

A. Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

20

Sammanträdesdatum

2014-11-13

§ 118
Meddelanden
A. Skrivelse till Barn- och skolnämnd Lunds stad avseende lokal för skolidrott
KU 2014/0619
B. Kommunstyrelsens beslut §255 Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för Lunds
kommun
KU 2014/0551
C. Protokoll från kommunala studentrådet 2014-10-21
KU 2014/0311
D. Protokoll från kommunala handikapprådet 2014-09-09
KU 2014/0159
E. Protokoll arbetsutskottet för konst 2014-09-01
KU 2014/0649
F. Omvärldsrapport 2014
KU 2013/0647
G. Beslut i Kammarrätten att avslå begäran om laglighetsprövning
KU 2014/0558
H. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott om Lunds Café fond 2013
KU 2013/0499
I.

Protokoll arbetsutskottet för konst 2014-09-18
KU 2014/0440, KU 2014/0441

J.

Protokoll arbetsutskottet för konst 2014-09-08
KU 2014/0440

K. Sommarlund 2014
KU 2013/0423
L. Dom från förvaltningsrätten i Stockholm avseende arbetsmiljöverkets inspektion på
Bowlinghallen
KU 2011/0200

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

