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§ 64
Godkännande av föredragningslista
KU 2015/0330
Sammanfattning
En kallelse med ärendelista har skickats ut inför kultur- och fritidsnämndens
sammanträde. Zoltán G. Wagner (KD) har inför mötet begärt att få sin skrivelse
Sammanslagning av Skissernas Museum och Konsthallen struken ur
ärendelistan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
stryka ärende nr 10 i ärendelistan, Skrivelse från Zoltán G. Wagner
(KD) Sammanslagning av Skissernas Museum och Konsthallen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 65
Rapport Skrylle
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har vid mötets början gått en rundtur på Skrylle och
besökte Friluftsfrämjandets lokaler, äventyrspedagogerna och Naturrum.
Jenny Gustafsson, verksamhetsledare på Friluftsfrämjandet, gav en introduktion
till de verksamheter som samsas inom Skrylleområdet. Nämnden träffade även
Lena Ingvad från tekniska förvaltningen som berättade om Naturum samt
äventyrspedagogerna Susan Olsson och Niklas Persson.
Varje år görs cirka en miljon unika besök till området. Friluftsfrämjandet sköter
anläggningen utifrån avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska
förvaltningen ansvarar för naturvård och Naturum som även får statligt stöd.
Flera satsningar har gjorts i Skrylle under år 2015. Några av satsningarna har
finansierats med extra medel från kommunstyrelsen och det kommunala
handikapprådet. Nyheter på Skrylle:
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighetsanpassad grillplats
Ny parkering och väg
En ny lekplats
Viltgömslet Gyltan för att spana på vildsvin
Ett tillgänglighetsanpassat gym invigs efter sommaren
Sagoäventyr med äventyrspedagogerna

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
lägga rapporten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 66
Nya och reviderade bidragsformer
Dnr KU 2013/0467
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till nya och reviderade
bidragsformer. Förslaget har varit utsänt för yttrande till samtliga föreningar och
andra aktörer som fått bidrag år 2013 och 2014 men även till dem som sökt men
inte fått bidrag under denna period. Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden
och kommunstyrelsen har också fått möjlighet att yttra sig. Dessutom har
förslaget funnits på kommunens hemsida så att allmänheten haft möjlighet att ge
synpunkter.
Utöver remissen har ett antal riktade dialogträffar genomförts där synpunkter
också lämnats på förslaget. Remissinstanserna ger såväl positiva som negativa
synpunkter på förslaget. Den största kritiken kommer från idrottens företrädare.
Utifrån inkomna remissyttranden och övriga överväganden har förvaltningen
gjort ett antal förändringar i förslaget till nya och reviderade bidragsformer.
Beslutsunderlag
Nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer, den 27 maj
2015.
Remissyttranden i korthet, bilaga 1, den 27 maj 2015.
Remissyttranden i sin helhet, den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Gabor Tilesch (V) och Gunnar Brådvik (FP) yrkar att kulturoch fritidsnämnden ska besluta
att
godkänna nya och reviderade bidragsformer
att

i kultur- och fritidsnämndens beslut om fördelning av
driftsbudget per verksamhetsområde den 23 september
2015 fastställa ersättningsbelopp för deltagartillfällen
respektive sammankomster för 2016,
samt

att

bidragen utvärderas före mandatperiodens slut.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna nya och reviderade bidragsformer
att

Justerare

i kultur- och fritidsnämndens beslut om fördelning av
driftsbudget per verksamhetsområde den 23 september
2015 fastställa ersättningsbelopp för deltagartillfällen

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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respektive sammankomster för 2016,
samt
att

bidragen utvärderas före mandatperiodens slut.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (F!) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ kan inte ställa sig bakom bidragsregler som ej har anknutits
ordentligt till en heltäckande intersektionellt analytisk utredning. Vi tycker det är bra att
bidragsreglerna nu förbättras, men vi anser det ändock beklagligt att nämnden inte
väljer att ställa ännu hårdare krav på föreningars värdegrundsarbete, såsom obligatoriskt
redovisningsarbete och obligatoriska dialogforum. Detta då F! Är extremt trötta på
sexism, rasism och åldersdiskriminering inom framförallt idrottsvärlden och kräver
därför ännu hårdare påtryckningar och signalvärden för förändring i vårt samhälle NU!

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Remissinstanser
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 67
Medel till mångfalds- och jämställdhetssatsningar samt
inventering av nyttjande av idrottsanläggningar 2015
Dnr KU 2015/0369
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beviljat 1,8 miljoner till bidragssatsningar för kulturoch fritidsnämnden år 2015. Kultur- och fritidsnämnden redovisar hur 900 tkr av
dessa medel kan användas till mångfalds- och jämställdhetssatsningar inom
idrotten och för att göra en inventering av nyttjandegrad och regeltillämpning av
anläggningar inför kommande taxeöversyn. Övriga 900 tkr fördelas enligt
kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 mars 2015, §37.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 mars 2015, § 37.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 25 maj 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
godkänna redovisning av fördelning av medel till inventering
av nyttjandegrad och regeltillämpning av anläggningar inför
kommande taxeöversyn.
Gunnar Brådvik (FP), Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

godkänna redovisning av fördelning av medel men att stryka
förslag på inventering enligt punkterna 7. Inventering av
nyttjandegrad på kommunala anläggningar och 8. Översyn av
principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider i Lunds
kommun, i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) yrkande mot Gunnar Brådviks (FP)
m.fl. yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Joakim Fribergs (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisning av fördelning av medel till mångfaldsoch jämställdhetssatsningar
att

Justerare

godkänna redovisning av fördelning av medel till inventering
av nyttjandegrad och regeltillämpning av anläggningar
inför kommande taxeöversyn.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Reservationer
Gunnar Brådvik (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltán
G. Wagner (KD) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Alliansen menar att det är orimligt att pengar som skulle kunnat gå till kvinnligt
idrottande nu istället går till administration och byråkrati.”

Gunnar Brådvik (FP) Begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Folkpartiet är förvånade över beslutsprocesserna i nämnden. Det är en märklig ordning
att nämnden enbart ska ta ställning till olika förslag på fördelning av resurser från
förvaltningen utan att ta ställning till hur mycket pengar som ska gå till de olika
verksamheterna. Det ska vara politikerna i nämnden, i dialog med berörda parter
idrottsvärlden, som beslutar om fördelning av medel.”

Carl Granklint Rask (FI) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ ser mycket positivt på satsningen, samt på granskningen av hur
träningstider och lokaler delas upp beroende av idrott, och även beroende av kön och
ålder inom själva föreningarna.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 68
Ekonomisk månadsrapport/ månadsuppföljning 2015
Dnr KU 2015/0089

Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för ekonomisk månadsuppföljning
till och med april 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen gör en helårsprognos om
budget i balans. Resultatet per april visar en positiv avvikelse om ca 500 tkr.,
framför allt beroende på lägre personalkostnader för stab och bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 69
Beställning av idrottshall på Idalaområdet i Veberöd
Dnr KU 2015/0090
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begär att servicenämnden uppför lokaler för
idrottshall för skola och för verksamhet efter skoltid inom fastigheten Veberöd
17:2 i Lund i enlighet med lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen
och Barn- och skolkontor Lund Öster.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens, lokalprogram den 27 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna beställning av lokaler för idrottshall på
Idalaområdet i Veberöd till servicenämnden.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

10

Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 70
Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2015-2018
Dnr KU 2014/0738
Sammanfattning
Reglemente för kommunens nämnder brukar antas i början av varje
mandatperiod. Kommunkontoret har skickat ett förslag på nytt reglemente att
gälla år 2015-2018 till kultur- och fritidsnämnden för yttrande före fastställande
görs i kommunfullmäktige. Förslaget utgår från en mall för reglementen som
tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Beslutsunderlag
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
i yttrande till kommunstyrelsen föreslår följande förändringar av
kultur- och fritidsnämndens reglemente
Skrivningen i § 5 ändras till:
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess
förvaltning med undantag för förvaltningsdirektören som anställs
av kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar för personalfrågor samt
arbetsmiljöfrågor inom sitt ansvarsområde.
Skrivningen i § 6 ändras till:
Nämnden är personuppgiftsansvarig för dess verksamhet.
att

i övrigt inte ha ytterligare invändningar eller kommentarer till det
remissförslag som lämnats av kommunkontoret.

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 71
Uppföljning av konsthallschefens informationsplikt om
utställningar
Dnr KU 2015/0233
Sammanfattning
Den 3 februari 2010 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge
konsthallschefen i uppdrag att informera referensgruppen för konstinköp före
beslut om kommande utställningar. Den 15 maj 2014 gav kultur- och
fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera
uppdraget. Efter att utvärderingen rapporterats till kultur- och fritidsnämnden
den 21 april 2015 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
revidering av konsthallens uppdrag i enlighet med rapportens slutsatser.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (FP) och Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta
att
återremittera ärendet så att arbetsutskottet så att arbetsutskottet för
konst får möjlighet att uttala sig i beredningen av beslutet.
Joakim Friberg (S) och Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta
att

avslå Gunnar Brådviks (FP) yrkande om återremiss
samt

att

upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut från den 19 april 2012,
§46, ”…att ge konsthallschefen i uppdrag att informera
referensgruppen för konstinköp”.../ (nuvarande konstgruppen) /...
”före beslut om kommande utställningar..”.

att

konstgruppens uppdrag som beslutades den 15 augusti 2013, §79
uppdateras i enlighet med slutsatserna i rapporten Uppföljning av
konsthallschefens informationsplikt om utställningar, enligt bilaga
1.

att

kultur- och fritidsnämnden ska informeras om konsthallens
kommande utställningar 1-2 gånger om året, samt erbjudas
visningar av utställningarna i anslutning till deras öppning.

Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C), Gunnar Brådvik (FP) yrkar att
kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

kultur- och fritidsnämnden ska informeras om konsthallens

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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kommande utställningar 1-2 gånger om året, samt erbjudas
visningar av utställningarna i anslutning till deras öppning
samt
att

i övrigt avslå Joakim Fribergs (S) yrkande.

Beslutsgång
Beslut 1
Ordföranden ställer Gunnar Brådviks (FP) m.fl. yrkande om återremiss mot
Joakim Fribergs (S) yrkande om avslag. Ordföranden finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) 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.
Kerstin Wikner (S), Gabor Tilsch (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V), Louise Burman (M), Adrian
Borin (M), Zoltán G. Wagner (KD) och Joakim Friberg (S) röstar Ja.
Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar Andersson (C) röstar Nej.
Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att ärendet
ska avgöras på sittande möte.
Beslut 2
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) yrkande mot Louise Burmans (M)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Joakim
Fribergs (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut från den 19 april 2012,
§46, ”…att ge konsthallschefen i uppdrag att informera
referensgruppen för konstinköp”.../ (nuvarande konstgruppen) /...
”före beslut om kommande utställningar..”.
att

att

Justerare

konstgruppens uppdrag som beslutades den 15 augusti 2013, §79
uppdateras i enlighet med slutsatserna i rapporten Uppföljning av
konsthallschefens informationsplikt om utställningar, enligt bilaga
1.
kultur- och fritidsnämnden ska informeras om konsthallens
kommande utställningar 1-2 gånger om året, samt erbjudas

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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visningar av utställningarna i anslutning till deras öppning.
Reservationer
Gunnar Brådvik (FP) reserverar sig mot kultur- och fritidsnämndens samtliga
beslut i ärendet.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) begär och beviljas följande protokollsanteckning:
”Feministiskt Initiativ Instämmer med nämndens beslut och tycker det är beklagligt att
M, Fp och C ställer sig emot grundläggande värden som konstnärlig frihet som hör till
en liberal demokrati. ”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 72
Motion från Ulf Nilsson (FP) m.fl ”Planera för ett kulturhus
i Lund”.
Dnr KU 2015/0324
Sammanfattning
Folkpartiet föreslår genom Ulf Nilsson att kommunkontoret utreder
förutsättningarna för utveckling av ett centralt beläget kulturhus i Lund, samt att
utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna att bygga om Lunds
stadsbibliotek till ett kulturhus med bred verksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden ombeds lämna sina synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag
Motion ”Planera för ett kulturhus i Lund”, Ulf Nilsson m.fl. den 9 april 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
skicka förvaltningens skrivelse till kommunfullmäktige som
nämndens svar på motionen.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 73
Kostnadskalkyl Magle Maria
Dnr KU 2015/0334
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner att kultur- och
fritidsförvaltningen anlitar servicenämnden/service-förvaltningen för att ta fram
ett kostnadsunderlag för inköp och ombyggnad av fastigheten Magle Maria för
ett maxbelopp av 150 tusen kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2015.
Bilaga 1, utdrag ur kultur- och fritidsförvaltningens presentation med översikt
Magle Maria.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anlita serviceförvaltningen för nödvändiga kostnadsberäkningar för
ett maxbelopp på 150 tusen kronor i syfte att skapa ett
faktaunderlag för vidare diskussioner kring ett eventuellt köp.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 74
Uppdrag att fram ny biblioteksplan
Dnr KU 2015/0335
Sammanfattning
Alla kommuner skall enligt Bibliotekslagen ha en aktuell biblioteksplan.
Lunds kommuns biblioteksplan är antagen av kommunfullmäktige den 28
februari 2008 och behöver förnyas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, §40.
Lunds kommuns biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige
den 28 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att utarbeta en ny biblioteksplan för Lunds kommun.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (F!) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 75
Revisionsrapport om granskning av rollfördelning mellan
nämndledamöter och tjänstemän.
Dnr KU 2015/0092
Sammanfattning
Konsultföretaget EY har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda
revisorer granskat rollfördelningen mellan nämndledamöter och tjänstemän.
Syftet har varit att göra en bedömning av om det finns en tydlig och
ändamålsenlig rollfördelning mellan tjänstemän och namnledamöter samt om
granskade nämnder säkerställer att ärenden bereds i tillräcklig utsträckning. De
nämnder som har ingått i granskningen är kommunstyrelsen, socialnämnden,
miljönämnden och byggnadsnämnden. En del av iakttagelserna är av allmän
karaktär och därför av intresse för övriga nämnder som har ombetts att lämna
sina remissvar senast den 15 juni.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av rollfördelning mellan nämndledamöter och
tjänstemän den 27 februari 2015 med missiv den 27 februari 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lämna ett remissvar i vilket kultur- och fritidsnämnden inte har
några invändningar eller ytterligare kommentarer till de
rekommendationer som lämnats av revisorerna.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 76
Koldioxid- och klimatfond, förslag från kommunstyrelsens
miljö- och hälsoutskott
Dnr KU 2015/0303
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska besvara skrivelse senast den 1 juli 2015 från
kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen, om införandet av en
kodioxidavgift till en klimatfond i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2015.
Kommunkontorets skrivelse koldioxidavgift och klimatfond den 31 mars 2015.
Förslag till regler för Lunds kommuns klimatfond den 31 mars 2015.
Förslag till koldioxidavgift och klimatfond den 7 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden tillstyrker införandet av koldioxidavgift
och klimatfond i Lunds kommun.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskottet
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 77
Områdeslokalplan Dalby, på remiss från Barn- och
skolnämnd Lund Öster
Dnr KU 2015/0120
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har begärt att områdeslokalplan skall upprättas
för varje tätort inom nämndens område. Områdeslokalplan Dalby 2015 är den
andra som upprättas och som nu behandlats av Barn- och skolnämnd Lund Öster
och som skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds Öster, Områdeslokalplan Dalby 2015
-planeringsförutsättningar för perioden 2015-2019.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 11 februari 2015.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 februari 2015, § 33.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och remissyttrande,
Standarlokalprogram för årskurs 4-9 med bilaga Lokalprogram för idrottshall
den 12 september 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan Dalby 2015 till barn- och skolnämnd Lunds
Öster såsom nämndens svar.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i kultur- och fritidsnämndens beslut”.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 78
Rapporter
Dnr KU 2015/0085
A.

Rapport om Mångfaldsrundan
KU 2015/
Kulturchef Chris Schenlaer informerar efter Mångfaldsrundan 2015. En
del justeringar kommer att göras inför nästa års runda. Större tonvikt
kommer att läggas på kommunens interna mångfaldsarbete och kontakten
med mångfaldsombud. Temat för nästa mångfaldsrunda blir ”mångfald
och ålder”.

B.

Byggnation i Stångby
KU 2015/0022
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om
utbyggnadsplanerna i Stångby. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att
vara delaktiga i planeringen av Stångby centrum och innehållet i ett
eventuellt ”all-aktivitetshus”. Flera representanter från förvaltningen
kommer därför att delta vid ett planeringsmöte den 10 juni för att sätta sig
mer in i projektet.

C.

Idrottens organisation
KU 2015/0279
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att tre enheter inom
verksamheten för idrott kommer att bli två när Is- och grönyteservice och
Anläggningsservice slås samman och får en gemensam enhetschef.
Rekrytering av en ny chef pågår.

D.

Fritidshemmens organisation
KU 2014/0702
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar det fortsatta
utredningsarbetet om fritidshemmens organisation. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslag på ny organisation av
fritidshem för barn 10-13 år till kultur- och fritidsnämnden på remiss.
Förslaget har tagits fram av kommunkontoret efter granskning av
Skolinspektionen. Remissyttrandet behandlas i nämnden i höst.

E.

Nytt intranät för Lunds kommun
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om Lunds kommuns
nya intranät. Gruppen för förtroendevalda finns kvar med innehåll vilket
innebär att nämnden inte kommer att märka några omfattande
förändringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av rapporter till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Beslut fattade på delegation
Dnr KU 2015/0087
Nummer

Beslut

1

Beslut att inte bevilja
kulturprojektbidrag ”17 mai”, KU
2015/0269
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag ”Den gyllene
hårflätan”, KU 2015/0242
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag
”Midsommarfirande i
Skryllegården”, KU 2015/0241
Beslut att inte bevilja
kulturprojektbidrag ”Dance Kids
festival”, KU 2015/0260
Beslut att bevilja ateljéstöd 20152016, KU 2015/0154
Beslut att bevilja ateljéstöd 20152016, KU 2015/0151 och KU
2015/0152
Beslut att bevilja ateljéstöd 20152016, KU 2015/0150
Beslut att bevilja bidrag till
pensionärsföreningar 2015,
KU 2015/0125, KU 2015/0141,
KU 2015/0142, KU 2015/0146,
KU 2015/0143, KU 2015/0140,
KU 2015/0139, KU 2015/0127,
KU 2015/0128, KU 2015/0129,
KU 2015/0130, KU 2015/0131,
KU 2015/132, KU 2015/133, KU
2015/0142, KU 2015/0046, KU
2015/0126, KU 2015/0122, KU
2015/0121
Beslut att bevilja bidrag till
invandrarföreningar 2015, KU
2015/0109, KU 2015/0105, KU
2015/0111, KU 2015/0138, KU
2015/0110, KU 2015/102, KU
2015/0117, KU 2015/0115, KU
2015/0106, KU 2015/0114, KU
2015/0104, KU 2015/0105, KU
2015/0112, KU 2015/0107, KU
2015/0113, KU 2015/0153, KU
2015/0116, KU 2015/0033, KU
2015/0221

2

3

4

5
6

7
8

9

Justerare

Datum och beslutande
5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-24

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-21

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-29

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-21

5.1

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-22
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-22

5.1

5.1
5.9

5.7

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-22
Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-21

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-21

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-06-04

10

Beslut att godkänna registrering
av Lotteri Veberöds PRO, KU
2015/0066
Beslut att bevilja 2:e
viceordförande till Europas
kulturhuvudstad KU 2015/0015

11

6.4

1.10

Vera Lazarevic,
administrativ chef
2015-04-30
Joakim Friberg,
ordförande, 2015-05-19

Nr 67-89 , delegationsbeslut i personalärenden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 80
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086

A. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, beslut om utbildning om
folkhälsa för förtroendevalda
KU 2015/0395
B. Namnunderskrifter mot förslag om nedläggning av biblioteket på
Hubertusgården
KU 2015/0392
C. Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, remissversion
KU 2015/0391
D. Synpunkt från Lunds Bollklubb om bidrag och taxor
KU 2015/0383
E. Namninsamling från elever på Hubertusgården mot förslag att lägga ner
bibliotek
KU 2015/0378
F. Barn- och skolnämnd Östers beslut om områdeslokalplan i Genarp
KU 2015/0362
G. Rapport om spontanbadplatser 2015
KU 2015/0348
H. Namnunderskrifter mot nedläggning av biblioteket i Nöbbelöv
KU 2015/0341
I.

Lunds Giants Hockey Club och Lunds konståkningsklubb om önskemål att
uppföra ishall
KU 2015/0300

J.

Meddelande från FALK och PIL
KU 2015/0280

K. Kommunrevisionens revisionsplan 2015
KU 2015/0276
L. Skrivelser om 690 underskrifter mot nedläggning av Nöbbelövs bibliotek
KU 2015/0271

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-06-04

M. Namnunderskrifter mot nedläggning av Järnåkrabiblioteket, Bokstödet i
Lund
KU 2015/0255
N. Namninsamling från boende i Nöbbelöv om förslag att lägga ner biblioteket
KU 2015/0253
O. Kommunstyrelsens beslut §149 Utfallsprognos per den 31 mars 2015
KU 2015/0205
P. Tekniska nämndens beslut §76 Medborgarförslag om skate i Södra Sandby
KU 2015/0172
Q. Arkivreglemente Lunds kommun
KU 2015/0039
R. Kommunfullmäktiges beslut §73 Nämndernas årsanalyser 2014
KU 2014/0740
S. Skrivelse från husgruppen Folkparkens Framtid
KU 2015/0404

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av meddelanden till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

