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§ 81
Visning av Kulturen
Anki Dahlin, chef på Kulturen, presenterar Kulturhistoriska föreningen för södra
Sveriges verksamhet. Muséet Kulturen har öppet 320 dagar om året och har
under månaderna januari-jul haft cirka 57 000 besökare. Verksamheten har även
visningar för skolor och vuxengrupper. Kulturens vision är ”Kulturen är det mest
livfulla och engagerade museet -ett föredöme när det gäller delaktighet.”
Kulturen anställer totalt cirka 60 personer i hela Skåne.
Nämndens ledamöter får även en översiktlig visning av Kulturens byggnader och
reparationer samt aktuella utställningar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
En ärendelista har skickats ut med kallelse till kultur- och fritidsnämndens möte.

Yrkanden
Gunnar Brådvik yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
lägga till extra beslutsärende på ärendelistan avseende rättelse av
beslutsparagraf §71 från den 4 juni 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga till extra beslutsärende på ärendelistan avseende rättelse av
beslutsparagraf §71 från den 4 juni 2015.

Beslut expedieras till:
Akten, ärende KU 2015/0233

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Ekonomisk rapport till och med juli 2015
Dnr KU 2015/0089
Sammanfattning
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för utfall till och med juli 2015
och helårsprognos. Kultur- och fritidsförvaltningen visar vid juli månads
slut en positiv avvikelse och en helårsprognos om + 750 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-20

§ 84
Korrigering av kultur- och fritidsnämndens beslut §71
den 4 juni 2015
Dnr KU 2015/0233
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut på sammanträde den 4 juni, i
ärende §71 Uppföljning av konsthallschefens informationsplikt om
utställningar. I samband med beslutet gjorde nämndledamot Gunnar
Brådvik (FP) en reservation.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni, §71.
Yrkanden
Gunnar Brådvik (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
ändra anteckning om reservation från kultur- och fritidsnämndens
beslut § 71 Uppföljning av konsthallschefens informationsplikt om
utställningar från ”Gunnar Brådvik (FP) reserverar sig mot kulturoch fritidsnämndens samtliga beslut i ärendet.” till ”Gunnar
Brådvik (FP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för
egna yrkanden.”

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ändra anteckning om reservation från kultur- och fritidsnämndens
beslut § 71 Uppföljning av konsthallschefens informationsplikt om
utställningar från ”Gunnar Brådvik (FP) reserverar sig mot kulturoch fritidsnämndens samtliga beslut i ärendet.” till ”Gunnar
Brådvik (FP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för
egna yrkanden.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019
Dnr KU 2015/0391

Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd har skickat ut förslag till regional kulturplan för
Skåne 2016-2019 på remiss till de kommunala nämnder i Skåne som
ansvarar för kulturfrågor. Yttrandet ska vara Region Skåne tillhanda senast
den 4 september 2015.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar på Regional kulturplan 2016-2019, den 7 augusti
2015.
Förfrågan om yttrande från Region Skånes Kulturnämnd, den 21 maj 2015.
Remissversion Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, den 21 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna ” Förslag till remissvar regional kulturplan
2016-2019” som nämndens remissvar på Region Skånes kulturplan
för perioden 2016-2019.

Beslut expedieras till:
Region Skånes kulturnämnd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Skrivelse från Alliansen om fortsatt utredning av
kulturcheck efter kommunfullmäktiges möte i juni 2015
Dnr KU 2015/0435
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fattat flera beslut om utredning av kulturcheckar i
Lund. I november 2014, §203, beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
yrkande från Alliansen att en utredning om kulturcheckar skulle göras av
kultur- och fritidsnämnden. I juni 2015 har kommunfullmäktige därefter
beslutat, §121, att avslå uppdrag att utreda kulturcheck.
Alliansen yrkar i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden att utredningen
om kulturcheck ska fortsätta och begär att utredningen ska vara klar till
november som planerat.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, §203.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2015,§55.
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsnämnden den 31 mars 2015.
Skrivelse från Alliansen den 24 juni 2015.

Yrkanden
Gunnar Brådvik (FP), Louise Burman (M), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur och fritidsnämnden ska besluta
att
utredningen ska fortsätta i enlighet med fattat beslut, §203 i
kommunfullmäktige den 27 november 2014.
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
remittera ärendet till kommunfullmäktige för förtydligande om hur
kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2015,§121, om
kulturcheck ska tolkas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Gunnar Brådviks (FP) m.fl yrkande mot Joakim
Fribergs (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Joakim Fribergs yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
remittera ärendet till kommunfullmäktige för förtydligande om hur
kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2015,§121, om
kulturcheck ska tolkas.

Justerare

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Louise Burman (M)
Gunnar Brådvik (FP)
Sven-Ingmar Andersson (C)
Zoltán G. Wagner (KD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund
Dnr KU 2015/0434
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att Folkparken i Lund skall rustas upp och
användas som lokalt kulturhus/mötesplats innehållande bibliotek,
fritidsgård/fritidsklubb och en mindre scen för lokala kulturevenemang.
Då lokalerna varit i princip oanvända under många år och avsedda för andra
verksamheter behövs en utredning om kommunens möjligheter att
omvandla folkparken till ett lokalt kulturhus/mötesplats.
Nämnden efterfrågar byggritningar över hur byggnaden kan disponeras som
mötesplats, kostnadsförslag för ombyggnadskostnader samt uppskattning
om framtida driftskostnader. Vidare behövs en översikt av hur
tillfartsvägarna och tillgängligheten ser ut när byggnaden får ett ökat antal
besökare mot vad den har idag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, §121.
Skrivelse från Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (FP) den 20 januari
2015 samt beslut från kommunstyrelsen den 4 mars 2015 (KU 2015/0174).
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 1 juli 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en
uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen för att
samordna processen med hur ett förslag på hur folkparken kan
byggas om till ett lokalt kulturhus med bland annat bibliotek,
fritidsgård/klubb och lokal scen
att
be serviceförvaltningen beräkna ombyggnadskostnaderna för detta
att
be serviceförvaltningen ta fram en driftsbudget för detta
samt
att

anse skrivelse ”Folkparkens framtid” från Christer Wallin (M) och
Philip Sandberg (FP) besvarad genom denna
skrivelse.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Uppdragsöverenskommelse till serviceförvaltningen
om Bollhuset som lokal för kampsport och gymnastik
Dnr KU 2015/0433
Sammanfattning
Idrottsföreningarna IK Dana (brottning), Lugi Judo (judo), Lunds
Boxningssällskap (boxning) och Lunds Karateklubb (karate) har under år
2014 kommit in med en gemensam skrivelse till kultur- och fritidsnämnden
med önskemål om utökade lokalytor för kamp- och mattsporter i Lunds
kommun. Även LUGI Gymnastik har fört fram synpunkter på
gymnastikens behov av utökade lokalytor och välutrustade idrottshallar för
gymnastik.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2014.
Skrivelse från föreningen Lunds Karateklubb med flera, Lunds
Kampsportcentrum, den 10 augusti 2014.
Skrivelse från LUGI Gymnastik om ett gymnastik- och motorikcenter, den
29 augusti 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2013.
Programhandlingar för om- och tillbyggnad av Bollhuset, den 30 april 2002.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram
kravspecifikation för nya lokaler med inriktning på kampsport och
gymnastik och redovisa denna till kultur- och fritidsnämnden i
november.
att

teckna en uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen för
att ta fram årliga kostnader och förutsättningar för nya lokaler för
kampsport och gymnastik i Bollhuset och redovisa denna till
kultur- och fritidsnämnden i november 2015.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Motion från Zoltán G Wagner (KD) angående utredning
om Konsthallens verksamhet kan samordnas med
Skissernas Museum
Dnr KU 2015/0425
Sammanfattning
Zoltán G. Wagner (KD) föreslår i en skrivelse till kommunfullmäktige att
kultur- och fritidsnämnden ska utreda en samlokalisering mellan Skissernas
Museum och Lunds konsthall samt en samordning av verksamheterna.

Beslutsunderlag
Motion till Lunds kommunfullmäktige från Zoltán G Wagner den 10 juni
2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juli 2015.

Yrkanden
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
återremittera ärendet för att få en mer utförlig skrivelse från
förvaltningen.
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
avslå Zoltán G. Wagners (KD) yrkande om återremiss.
att

yttra sig till kommunfullmäktige i enlighet med tjänsteskrivelse
den 14 juni 2015 och att därmed avstyrka från att kommunen
vidare utreder frågan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Zoltán G. Wagners (KD) yrkande om återremiss mot
Joakim Fribergs (S) yrkande om avslag och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Nämnden tar därefter upp ärendet för beslut.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
yttra sig till kommunfullmäktige i enlighet med tjänsteskrivelse
den 14 juni 2015 och att därmed avstyrka från att kommunen
vidare utreder frågan.

Justerare

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

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Zoltán G. Wagner (KD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Ramprogram för Science Village Scandinavia, del av
Östra Torn 27:13 m fl i Lund
Dnr KU 2013/0274
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat skicka ut detaljplaneförslag för första
etappen av forskarparken Science Village för granskning. Planen prövar
förutsättningarna för att bygga centrum mellan de planerade anläggningarna
MAX IV och ESS i nordöstra Lund.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2015.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2015.
Programbeskrivning upprättat den 25 maj 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden inte har något att erinra mot förslag
till detaljplan för del av Östra Torn 27:13 med flera i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever
Dnr KU 2015/0388
Sammanfattning
Skolelever i Lund har med hjälp av Lunds ungdomsombud tagit initiativ till
ett medborgarförslag om att få tillgång till en buss för särskolorna i Lund.
Syftet med förslaget är att elever lättare ska få möjlighet att göra utflykter.
Författarna påpekar svårigheten att åka på utflykter om man är
funktionshindrad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever, den 29 april 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 15 maj 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
förvaltningen saknar resurser för en egen buss till särskolorna inom
befintlig ram,
att
hänvisa till skolans budgetram eftersom det är en skolverksamhet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Rapporter
Dnr KU 2015/0085

Justerare

A.

Fritidshemmens organisation
KU 2014/0702
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om det pågående
arbetet med fritidshemmens organisation i Lund. En politisk styrgrupp
har bildats. Tjänstmän och förtroendevalda från berörda nämnder har
bjudits in till möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 24
augusti. Under hösten ska två alternativ och ett
tilläggsalternativ utredas. Nämnden kommer att få möjlighet att yttra
sig i frågan i oktober. Kultur- och fritidsnämnden har särskilt fokus på
barnperspektivet och personalens villkor i arbetet samt koppling till
den öppna verksamhetens uppdrag.

B.

Lugi Motion
KU 2015/0181
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att Lugi Motion fått
uppskov till sitt yttrande till Riksidrottsförbundet till och med den 14
augusti. Lunds kommun håller kontakt med Riksidrottsförbundet som
granskar svaret avseende upplägget och avtalet med Gerdahallen.

C.

Byggnation av bibliotek på Linero
KU 2013/0346
Margareta Kant, enhetschef på Linero, informerar om byggnation och
visar ritningar av nytt bibliotek på Linero. Det nya biblioteket
beräknas öppna i februari 2016 och kommer att ligga vid torget. Ytan
blir ungefär densamma men biblioteket kommer att få en ökad hyra
om 300 000 kr/år vilket biblioteket inte fått kompensation för i budget.
Under byggtiden finns ett tillfälligt bibliotek vid fritidsgården på
Linero.

D.

Innocarnival –en utvärdering
KU 2014/0710
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen
genomfört Innocarnival under år 2014. Innocarnival var en festival för
innovation och den lockade 6680 aktiva besökare. Över 100
programpunkter presenterades och 54 projekt slutfördes.
Projektet uppfyllde med marginal alla mål för projektet.

E.

Cykeltur
Kultur- och fritidsnämnden erbjuds en cykeltur till verksamheter och
anläggningar i centrala Lund den 17 september. Turen avslutas på
Mårtenstorget där politiker från Centrumlyftet möter medborgare.

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Delegationsbeslut
Dnr KU 2015/0087

Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja
närområdesbidrag för ”Saw a
sawa” KU 2015/0419
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
”Galleri Pictura” KU
2015/0396
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
”Rocknrollbro” KU 2015/0394
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för ”Game
over” KU 2015/0371
Beslut att bevilja
närområdesbidrag för
”Genarpsdagarna 2015” KU
2015/0364
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för
”Teaterspråk -Pingu” KU
2015/0360
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för
”Teaterspråk -PipeDream” KU
2015/0359
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Choices” KU
2015/0358
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”7 min –direkt från
verkligheten” KU 2015/0357
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Jätten Finn i Lund”
KU 2015/0356
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Justerare

Datum och beslutande
5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-11

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-09

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

Utdragsbestyrkande
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Lund för ”Konsten att bli et
födgeni” KU 2015/0355
12

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-09

20

Beslut att ej bevilja
5.6
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Livsglädje..” KU
2015/0345

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

21

Beslut att ej bevilja
5.6
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Interactive
serendipity..” KU 2015/0344

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

13

14

15

16

17

18

19

Justerare

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Varför valde…” KU
2015/0354
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Yttre och inre rum”
KU 2015/0353
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för ”Slaget
vid Lund” KU 2015/0352
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”The ambulatory”
KU 2015/0351
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Snickarverkstaden”
KU 2015/0350
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Zoologiska..” KU
2015/0349
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Gipomusic” KU
2015/0347
Beslut att bevilja
närområdesbidrag för
”Närområdesprojekt
Områdesdag
Gunnesbo/Nöbbelöv” KU
2015/0346

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-20

22

23

24

25

26

27

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Flano2000” KU
2015/0343
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Lundahistorier
65++” KU 2015/0342
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
”Scener ur ett äktenskap” KU
2015/0328
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag Framtidens
Lund för ”Skissernas museum”
KU 2015/0312
Ärenden som är så brådskande
att kultur- och fritidsnämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Yttrande om Stångby
KU 2015/0022

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

1.1

Joakim Friberg, kulturoch fritidsnämndens
ordförande 2015-06-30

Beslut att godkänna att kulturoch fritidsnämnden ordförande
kan delta på studieresa i
kulturhuvudstadens Mons,
Belgien den 15-17 oktober KU
2015/0015-9

1.11

Louise Burman, kulturoch fritidsnämndens 2:e
vice ordförande 201505-19

Nr 90-117, delegationsbeslut i personalärenden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

19

Sammanträdesdatum

2015-08-20

§ 94
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086

A. Fråga från Östra Torns Ryttarsällskap om ridvägar samt svar från
kultur- och fritidsförvaltningen
KU 2015/0521
B. Skrivelse från Teater Sagohuset om önskemål om lokaler samt svar
från kultur- och fritidsförvaltningen
KU 2015/0520
C. Skrivelse från Paraplyorganisationen för idrott i Lund (PIL) om hall
för gymnastik och kampsporter i Bollhuset
KU 2015/0170
D. Rapport om Innocarnival
KU 2014/0530
E. Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsrapport och
närvärldsrapport 2014
KU 2015/0403

Justerare

Utdragsbestyrkande

