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§ 34
Godkännande av föredragningslista
Ärendet
En ärendelista har skickats ut inför kultur- och fritidsnämndens möte den 19
mars.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga till rapport ”Incident på konsthallen” till föredragningslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Ekonomisk månadsrapport/ månadsuppföljning 2015
Dnr KU 2015/0089
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för helårsprognos till och med
februari 2015. Under år 2015 kommer de ekonomiska månadsrapporterna att
redogöra för eventuella avvikelser från budget. Kultur- och fritidsförvaltningen
räknar vid februari månads med en positiv avvikelse om 1,6 miljoner kr. Detta
beror på öronmärkta medel för utbyggnad av Kino, vilka ännu inte tagits i bruk
och 900 000 kr som avsatts för lokala kulturresurser och stärkt föreningsbidrag
för år 2015 (förutsatt att kultur- och fritidsnämnden inte fattar annat beslut).
Den tidigare delårsrapporten i april kommer enligt instruktioner från
ekonomikontoret att redovisas som en utfallsprognos.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Förändrad internbudget år 2015, eftersatt underhåll av
idrotts- och fritidsanläggningar, Sommarlund och
Medborgarkontoret Kristallen
Dnr KU 2013/0668
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förändringar i driftsbudget för år 2015 till
följd av förändrad ram från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kulturoch fritidsnämnden har fått tilläggsanslag från kommunstyrelsen om 1 500 tusen
kronor till eftersatt underhåll på nämndens idrotts- och fritidsanläggningar och
3 450 tusen kronor till Sommarlund.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att föra över verksamheten vid
bibliotekens medborgakontor till kommunkontoret varför 3 506 tusen kronor
flyttas från kultur- och fritidsnämndens ram till kommunkontoret.
Kultur- och fritidsnämndens driftsram för år 2015 uppgår efter justeringar till
328 583 tusen kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2013, § 292,
Kommunfullmäktige beslut den 18 december 2014, § 216,
Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2015, § 28,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att förändra driftsbudget
ramar för år 2015 i enlighet med redovisat förslag.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Redovisning av medel för lokala kulturresurser och stärkt
föreningsbidrag för 2015
Dnr KU 2013/0668
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att tilldela kultur- och fritidsnämnden
medel till lokala kulturresurser och förstärkt föreningsbidrag år 2015. Kulturoch fritidsförvaltningen redovisar hur ökade medel från kommunfullmäktige för
bidrag kan användas under år 2015. Detta görs då beslut om nya och reviderade
bidragsregler för år 2016 ännu inte har fastställts av kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 11-12 juni 2014 § 127,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 januari 2015 § 2,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att

ärendet i sin helhet ska avgöras på sittande möte. (Beslutsgång 1)

att

godkänna förvaltningsens förslag till fördelning av medel,
(Beslutsgång 2)

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på
hur resterande medel dels kan användas dels till en mångfalds- och
jämställdhetssatsningar inom idrotten och dels användas för en
inventering av nyttjandegrad och regeltillämpning av anläggningar
inför kommande taxeöversyn.

Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta

Justerare

att

återremittera förslaget rörande de 900 tkr som föreslås satsas på ett
tidigareläggande av bidragssystemet med uppdrag att inhämta
föreningarnas synpunkter under den pågående remissrundan.
(Beslutsgång 1)

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden vid
aprilsammanträdet med förslag på hur resterande medel kan användas
till mångfalds- och jämställdhetssatsningar inom idrotten.
(Beslutsgång 2)

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Beslutsgång 1 -formella yrkanden
Ordföranden ställer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande om att ärendet ska avgöras
i sin helhet på sittande möte mot Gunnar Brådviks (FP) m.fl. yrkanden om
återremiss och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Nej
Joakim Friberg (S), Tord Håkansson (S), Kerstin Vikner (S), Peter Bergwall
(MP), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Ja
Börje Anehamre (M), Yvonne Kedström (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven
Ingmar Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) röstar Nej
Med 6 Ja-röster för Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för
Gunnar Brådviks (FP) m.fl. yrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Beslutsgång 2 -sakyrkanden
Ordföranden ställer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande mot Gunnar Brådviks (FP)
m.fl yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Nej
Joakim Friberg (S), Tord Håkansson (S), Kerstin Vikner (S), Peter Bergwall
(MP), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Ja
Börje Anehamre (M), Yvonne Kedström (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven
Ingmar Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) röstar Nej
Med 6 Ja-röster för Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för
Gunnar Brådviks m.fl. yrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Socialdemokraterna begärde och beviljades ajournering i ärendet kl 17.45-17.55.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Folkpartiet begärde och beviljades ajournering i ärendet kl 17.55-18.00.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till fördelning av medel,
att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på
hur resterande medel dels kan användas dels till en mångfalds- och
jämställdhetssatsningar inom idrotten och dels användas för en
inventering av nyttjandegrad och regeltillämpning av anläggningar
inför kommande taxeöversyn.

Reservationer
Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) begär och får beviljat av ordföranden att föra in följande
anteckning i protokollet:
”Ang. de 900 tkr som ska in i det nya bidragssystemet: ”Det är orimligt att sjösätta
det nya bidragssystemet utan att först inhämta föreningarnas synpunkter under den
pågående remissrundan.
Ang. de 900 tkr som ska till idrotten i år: ”Det är lovvärt att de rödgröna stödjer oss
när det gäller satsningen på idrott under året. Vi reserverar oss emellertid emot att
inte hela beloppet går direkt till idrotten, utan att en del ska gå till administrativa
ting.”

Carl Granklint Rask (FI) begär och får beviljat av ordföranden att föra in
följande anteckning i protokollet:
” F! Instämmer i S yrkande men uppskattar Alliansens initiativ för kvinnlig idrott
men tycker det är synd att Alliansens yrkande är framhastat och kortsiktigt och
således populistiskt.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Tecknande av avtal till byggnation av skateanläggning i
stadsparken
Dnr KU 2015/0088
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut den 13-14 juni 2013, §101, att tilldela kulturoch fritidsnämnden investeringsmedel till en skatepark i stadsparken.
Skateparken har projekterats och designats av företaget Sweco. För att undvika
förseningar i byggnationen över nämndens sommaruppehåll delegerar nämnden
rätten att besluta om tilldelning och att underteckna avtalet till nämndens
ordförande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
delegera avtalsskrivning och tilldelningsbeslut för byggentreprenaden
av skateparken i stadsparken till kultur- och fritidsnämndens
ordförande
att

värdet av avtalet ska rymmas inom beslutad ram efter avräkning av
redan nyttjade medel.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Föreningar som önskar mark för föreningsanläggningar
Dnr KU 2013/0669
Sammanfattning
Flera föreningar i Lund ansöker om mark och möjligheter att uppföra egna
anläggningar med eller utan samverkan med Lunds kommun. Ansökningar har
lämnats till olika nämnder och förvaltningar men ansökningar bör behandlas
enligt gemensam policy för Lunds kommun. En förvaltningsövergripande
arbetsgrupp har hanterat möjligheter till gemensam policy men förslag på
enhetlig policy har ännu inte kunnat tas fram. Berörda föreningar har fått svar att
ansökningarna tagits emot av Lunds kommun. Berörda föreningar med ärenden
hos kultur- och fritidsnämnden erhåller nu svar om ansökan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015,
PM från kommunkontoret om samverkan med föreningslivet om uppförande av
egna anläggningar den 31 oktober 2014,
Ansökan från H43 KU 2015/0145,
Ansökan från IFK Lund KU 2015/0144,
Ansökan från Lunds Bollklubb KU2013/0669,
Ansökan från Lugi Gymnastikförening KU 2013/0494,
Ansökan från Lunds Hockey Giants och Lunds Konståkningsklubb
KU2014/0603,
Ansökan från Södra Sandby Tennisklubb/Sandbyidrotten, KU2014/0695,
Ansökan från Genarps Alternativa Sportförening, GAS, KU 2015/0047.
Yrkanden
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
nämnden ställer sig särskilt positiv till initiativet från Genarps
Alternativa Sportförening och Södra Sandby Tennisklubb,
Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
ersätta förvaltningens svar på punkten 5 rörande ishallen istället skriva:
”Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget är intressant men kräver
närmare utredning
samt instämmer i Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande
att

Justerare

nämnden ställer sig särskilt positiv till initiativet från Genarps
Alternativa Sportförening och Södra Sandby Tennisklubb.

Utdragsbestyrkande
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Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att

förklara ansökningarna från respektive förening besvarade med
förvaltningens skrivelse

att

ärendet expedieras till tekniska nämnden,

samt instämmer i Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande
att

nämnden ställer sig särskilt positiv till initiativet från Genarps
Alternativa Sportförening och Södra Sandby Tennisklubb,

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande mot Gunnar Brådviks (FP)
m.fl yrkanden och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Joakim Fribergs (S) m.fl.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Nej
Joakim Friberg (S), Tord Håkansson (S), Kerstin Vikner (S), Peter Bergwall
(MP), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Ja.
Börje Anehamre (M), Yvonne Kedström (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven
Ingmar Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) röstar Nej.
Med 6 Ja-röster för Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för
Gunnar Brådviks m.fl. yrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
förklara ansökningarna från respektive förening besvarade med
förvaltningens skrivelse,
att

ärendet expedieras till tekniska nämnden,

att

nämnden ställer sig särskilt positiv till initiativet från Genarps
Alternativa Sportförening och Södra Sandby Tennisklubb.

Reservationer
Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Anders Kammenhed (FP) begär och får beviljat av ordföranden att föra in
anteckning i protokollet enligt bilaga.
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
Lunds Bollklubb
LUGI Gymnastikförening
Lunds Hockey Giants

Justerare

Lunds Konståkningsklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Sandbyidrotten
Genarps Alternativa
Sportförening

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Motion från Marie Henschen (FörNyaLund) om möjlighet
att stödja Litteraturhus Lund
Dnr KU 2015/0054
Sammanfattning
Marie Henschen (FörNyaLund) föreslår i en motion den 28 januari 2015 till
kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden ska ta kontakt med Litteraturhus
Lund i syfte att diskutera organisationens affärsplan och att nämnden bestämmer
hur och för hur lång tid Lunds kommun kan ge ekonomiskt bidrag till
Litteraturhus Lunds hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Motion om möjlighet att stödja Litteraturhus Lund, Marie Henschen,
FörNyaLund den 28 januari 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
låta förvaltningens skrivelse utgöra nämndens svar på Motion om
möjlighet att stödja Litteraturhus Lund till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Motion från Marie Henschen (FörNyaLund) om
formgivning idet offentliga rummet
Dnr KU 2015/0048
Sammanfattning
Marie Henschen (FörNyaLund) föreslår i en motion den 28 januari 2015 till
kommunstyrelsen bland annat att kultur- och fritidsnämnden bör skapa en grupp
som utformar en allmän policy för utformning av föremål i Lunds offentliga
rum.
Beslutsunderlag
Motion om formgivning av det offentliga rummet, Marie Henschen,
FörNyaLund den 28 januari 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars.
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar
att
låta förvaltningens skrivelse utgöra nämndens svar på Motion om
formgivning i det offentliga rummet till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Detaljplan för Lysmasken 1 m fl i Södra Sandby, Lunds
kommun - Samråd
Dnr KU 2015/0024
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Lysmasken 1 för samråd.
Planförslaget innefattar en byggrätt för förskola på Lysmasken 1 samt del av
Uggleskolan 2. Skolbyggnaden föreslås uppföras i två våningar med möjlighet
till suterräng.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2015,
Stadsbyggnadskontorets handlingar den 11 december 2014, § 253,
Stadsbyggnadskontorets granskningshandlingar den 19 november 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
inte ha något att erinra mot förslaget.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby (Stångby
Väster II), Lunds kommun - Samråd
Dnr KU 2015/0022
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för del av Stångby 5:28 för samråd.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till byggnadsnämndens
samrådsförslag för Stångby 5:28 under förutsättning att angivna synpunkter
beaktas:




Friytor för idrottsverksamhet behöver utökas väster om nuvarande
idrottsplats i enlighet med 2002 års planer.
Ridvägar behöver skapas för att få ett nät för Stångby ridklubbars behov
och för utfärd utan konflikter med boende.
Anläggningar för skolans bruk byggs för användning efter skoltid som
bibliotek, mötesplats, kulturverksamhet och för idrottsaktiviteter i ett
centralt område för framtidens Stångbybor.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2015 (denna
skrivelse),
Byggnadsnämndens detaljplanekarta med planbestämmelser upprättad den 9
januari 2015.
Byggnadsnämndens illustration upprättad den 9 januari 2015,
Byggnadsnämndens planbeskrivning, upprättad den 9 januari 2015,
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
som yttrande över förslag till samråd för Stångby 5:28 översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Sven Ingmar Andersson (C) begär och får beviljat av ordföranden att föra in
anteckning i protokollet enligt följande:
” Centerpartiet finner placeringen av skolan olämplig även utifrån kultur- och
fritidssynpunkt.”

Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare
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§ 44
Medborgarförslag - Övergångsställe-Pong
Dnr KU 2015/0040
Sammanfattning
har lämnat in ett medborgarförslag enligt vilket Lunds
kommun ska inhandla ett paket övergångsställe-Pong för placering vid någon
korsning i kommunen. Produkten han hänsyftar till är ännu inte en färdig
produkt och vid datum för nämndens sammanträde är det inte klart hur den
färdiga produkten kommer se ut, hur den kommer fungera, när den kommer att
vara färdigutvecklad eller hur mycket den kommer att kosta. Kultur- och
fritidsnämnden avstyrker från att kommunen ska investera i en produkt som
omgärdas av så många frågetecken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om övergångsställe-Pong, den 6 februari 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens skrivelse såsom nämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 45
Rapporter
Dnr KU 2015/0085
A. Förutsättningar Ekonomisk verksamhetsplan (EVP)
KU 2015/0065
Administrativ chef Vera Lazarevic informerar om att det inte kommit ut ytterligare
förutsättningar för arbetet med ekonomisk verksamhetsplan. Gällande förutsättningar
innebär ett indirekt sparbeting med sex miljoner kronor per år mellan år 2016-2018.
Kultur- och fritidsnämndens presidium kommer att presentera nämndens
budgetförslag för kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april.
B. Yttrande till Skolinspektionen om fritidsklubbar
KU 2014/0702
Skolinspektionen genomförde under år 2014 en inspektion av Lunds fritidshem.
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson och idrotts- och fritidschef Dan Kanter
redogör för de yttrande som barn- och skolnämnderna gör till Skolinspektionen under
mars månad. En kommunövergripande utredning kommer att lämna ett förslag till
kommunfullmäktige i november på organisering av Lunds fritidshem för att tillgodose
Skolinspektionens synpunkte. Organsationsöversynen inkluderar den verksamhet som
kultur- och fritidsnämnden bedriver för barn 10-13 år (fritidsklubbar).
C. Rapport om lokalförsörjningsprocessen
KU 2014/0717
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson redogör för ny lokalförsörjningsprocess i
Lunds kommun. Syftet med den nya processen är att få ökad tydlighet och samordning
av kommunens lokalinvesteringsprocesser. Antalet politiska beslut inför byggnation
kommer att minska. Byggplaner ska även läggas med god framförhållning. Kulturoch fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i en remiss om lokalförsörjningsprocessen
till kommunstyrelsen.
D. Taxor på Högevall
KU 2014/0552
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar den beräkningar av ekonomiska
konsekvenser av taxeförändringar som gjorts efter beslut från kultur- och
fritidsnämnden hösten 2014. Förvaltningen bedömer att intäkterna skulle minska med
totalt 965 tkr om entréavgifterna sänks enligt förslaget motsvarande 20 – 65 kr på de
olika engångskategorierna.
E. Ärende hos miljöförvaltningen om städning av idrottslokaler
KU 2014/0716
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om synpunkter som
miljönämnden haft på städning efter inspektion av kultur- och fritidsnämndens
anläggningar. Synpunkterna berör städning och underhåll, ansvar och tillsyn.
Synpunkterna berör särskilt helgerna eftersom städningen framför allt är anpassad till
skolornas behov och inte i samma utsträckning till föreningar och enskilda aktörer.
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Kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen yttrar sig gemensamt till
miljönämnden. Ökad städning kommer sannolikt att innebära ökade kostnader för
nämnden.
F. Intern kontroll av krisledningssystem
KU 2014/0434
Administrativ chef Vera Lazarevic rapporterar om intern kontroll av nämndens
krisledningssystem. Förvaltningen har genomfört en övning under juni 2014. De
anmärkningar som då gjordes har genomförts och rapporteras till kommunens
krisledningssamordnare.
G. Läktaren i Södra Sandby och entrén på Dalby friluftsbad
KU 2014/0758, KU 2015/0073
I december brann både en läktare i Södra Sandby och entrén på Dalby friluftsbad.
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att förvaltningen kommer att ersätta
läktaren i Sandby. Den nya läktaren kommer dock inte att vara lika stor som den förra.
Återuppbyggnaden görs med pengar som betalas ut från kommunens försäkringsbolag.
Förvaltningen har som ambition att öppna friluftsbadet provisoriskt sommaren 2015
för badverksamhet. Förvaltningen tittar även på möjlighet att vinterisolera delar av
badet så att anläggningen kan användas fler dagar under året (dock ej för bad).
H. Utvärdering Innocarnival
KU 2014/0530
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om Innocarnival ”Inte bara för dig, utan med
dig och av dig”. Projektet har hämtat inspiration från Hong Kong och finansierats
genom medel från kommunstyrelsen. Utgångspunkten har varit medskapande, att
projektet skulle styras av barn och unga i Lund. Många av aktiviteterna har
genomförts i Lund centrum och på Stenkrossen. En rapport kommer även att göras till
kommunstyrelsen.
I. I Nulägesrapport Kino
KU 2015/0182
Kulturchef Torsten Schenlaer redogör för frågeställningar som uppkommit i samband
med uppdrag från kommunstyrelsen år 2014 att utöka medel till Kino med 700 000 kr.
Beslutet klargör inte enligt vilka riktlinjer kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda
varför tydligare politiska direktiv efterfrågas.
J. Nulägesrapport Lugi Motion
KU 2015/0181
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter redogör för kommunens arbete med Lugi Motion
efter Sydsvenskans artikelserie om Gerdahallen. Riksidrottsförbundet en granskning
av avtalet mellan Gerdahallen och Lugi Motion som kommunen kommer att ta del av.
Förvaltningen kommer att betala lokalkompensationsstöd enligt de riktlinjer som finns
för år 2015 men förbehåller sig rätten att återkräva pengar om granskningen skulle
visa på brister.
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K. Incident på konsthallen
KU 2015/0183
Kulturchef Torsten Schenlaer rapporterar om incident på konsthallen då en besökare
lagt plastavföring på informationsdisken och uttalat sig nedsättande om utställningen.
Händelsen rapporteras som ett arbetsmiljöproblem.
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§ 46
Beslut fattade på delegation från kultur- och fritidsnämnden
Dnr KU 2015/0087
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till projektet ”Romsk nationaldag”
KU 2015/0162
Beslut att ej bevilja
arrangemangsbidrag till projektet
”Världscuptävlingen för
studentryttare” KU 2015/0155
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Arrangemang för att stärka
sammanhållningen i Genarp…” KU
2015/0100
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Utställning Pernilla Stalfelt” KU
2015/0081
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet ”Att
återta identiteten av den Etiopiska
religösa traditionen…” KU
2015/0080
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Kodachiaki” KU 2015/0079
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Higgspartikeln” KU 2015/0043
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Exit från verkligheten filmvisning
och konsert” KU 2015/0042
Beslut att bevilja lotteritillstånd till
Genarps skyttesportförening
KU 2015/0041
Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till Eginokören i Dalby ”Duke
Ellingtons sacred consert” KU
2015/0031

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Justerare

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till projektet ”Visfestivalen i Lund”
KU 2015/0030
Beslut att bevilja deltagande i
konferens Les Rencontres, KU
2015/0015-1
Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till projektet ”Valborg i folkparken”
KU 2015/0010

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-17

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-12

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-12
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24

6.4

5.6

Vera Lazarevic,
administrativ chef 2015-0209
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-12

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24
Joakim Friberg, ordförande
2015-03-17
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-12

Utdragsbestyrkande
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14

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till ”Lund från
ovan” KU 2015/0001

15

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till projektet ”Tidigt i Lund- en
modern konsertserie med gammal
musik” KU 2014/0790
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
”Utrikespolitiska föreningen i Lunds
80-årsjubileum, KU 2014/0779
Beslut att tillämpa direktupphandling
vid Offentlig utsmyckning Förskolan
Reveljen KU 2014/00769
Beslut att tillämpa direktupphandling
vid Västra Skolan Stångby KU
2014/0766
Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
till projektet ”Irakiska
kulturfestivalen” KU 2014/0725
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”Världspoesidag Malmö-Lund 2015”
KU 2014/0679
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till projektet
”North East European Culture
Event” KU 2014/0657
Beslut att tillämpa direktupphandling
vid Offentlig utsmyckning
Tvillingskolan KU 2014/0442
Beslut att tillämpa direktupphandling
vid Offentlig utsmyckning Förskolan
Påskagänget III, KU 2014/0441
Beslut att tillämpa direktupphandling
vid Offentlig utsmyckning Förskolan
Blåtungan Linero KU 2014/0440

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2015-02-12

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-12

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-12

Arbetsutskottet för konst
2014-12-18
Arbetsutskottet för konst
2014-12-18
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2014-12-15

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-02-24

Arbetsutskottet för konst
2014-06-16
Arbetsutskottet för konst
2014-06-16
Arbetsutskottet för konst
2014-06-16

Nr 40-53, delegationsbeslut i personalärenden.
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§ 47
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086
A. Skrivelse från Lund Hockey Giants och Lunds Konståkningsförening
avseende nämnden ärende om föreningsägda anläggningar på
kommunal mark 2015-03-19
KU 2015/0171
B. Skrivelse från PIL om nämndens kallelse 2015-03-19
KU 2015/0170
C. Medborgarförslag angående lokal för förtidsröstning i Stångby
KU 2015/0097
D. Revisionsrapport om granskning av rollfördelning
mellannämndledamöter och tjänstemän.
KU 2015/0092
E. Byggnadsnämndens beslut 2015-02-12 §41 Säkra barn och ungas
fotbollsverksamhet i Veberöd
KU 2014/0708
F. Tekniska nämndens beslut 2015-02-11 §45 Skrivelse från
Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att säkra barn och ungas
fotbollsverksamhet i Veberöd
KU 2014/0708
G. Beskrivning av upprustning på Victoriastadion
KU 2012/0530
H. Skrivelse från ATL om intäktsbortfall vid renovering av Victoriastadion
KU 2012/0530
I. Protokoll arbetsutskottet för konst 2014-12-18 samt
minnesanteckningar från konstgrupp 2014-12-18

Justerare

Utdragsbestyrkande

