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§ 95
Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
En ärendelista har skickats ut med kallelse till kultur- och fritidsnämndens möte.
Yrkanden
Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

lägga till ett extra ärende om skyltar vid kulturskolan till kultur- och
fritidsnämndens ärendelista.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga till ett extra ärende om skyltar vid kulturskolan till kultur- och
fritidsnämndens ärendelista.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 96
Presentation av kulturskolans verksamhet
Enhetscheferna för kulturskolan Håkan Carlsson och Christian Halberg
presenterar kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har flera uppdrag såsom:
•
•
•
•
•

Undervisning i musik, dans, bild, drama och skrivande
Ensembleundervisning
Uppsökande verksamhet i skolan (alla klasser i årskurs 2 i Lund
erbjuds möjligheten till ett besök)
Kulturtårtan, som är ett samarbete för att nå ut till förskolor och skolor
Öppen verksamhet som bedrivs bland annat på Stenkrossen och i Lunds
tätorter.

Kulturskolan bedriver också mycket utåtriktat arbete. Exempelvis görs i
genomsnitt 200-250 konserter, utställningar och framföranden per år. Många av
lärarna är med i Lunds stadsorkester och skolan driver även Nordiska
ungdomsorkestern.
Dessutom sköter Kulturskolan Lunds skolbio som årligen har 10 000-14 000
besökare. Kulturskolans olika ensembler deltar också i internationella turnéer,
festivaler och utbyten, till exempel med Lunds kommuns olika vänorter.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 97
Rapport Creative Lenses -ett EU-projekt med Trans
Europe Halles
Dnr KU 2015/0240
Birgitta Persson och Karin Benjaminsson från Trans Europe Halles berättar om
projektet Creative Lenses. Projektet Creative Lenses har beviljats EU-stöd från
EU med cirka 20 miljoner kronor under perioden 2015-maj 2019. Projektet
undersöker om det går att förena kultur av hög kvalitet med vinstintressen och
vänder sig främst till kulturorganisationer. Nämnden bjuds in att delta vid
utbildningar och att komma med synpunkter på hur projektets resultat och
innehåll ska komma lundaborna till del.
Projektet är indelat i tre faser:
1. forskning och kartläggning
2. utforskandefas
3. utbildning
Trans Europe Halles är ett nätverk för kulturorganisationer (70 stycken) från 30
länder i Europa. Gemensamt för alla organisationerna är att de huserar i före
detta industrilokaler och Mejeriet i Lund är med i nätverket.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Delårsrapport per 31:e augusti 2015 med bokslutsprognos
Dnr KU 2015/0389
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet och prognos för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet pekar mot en ekonomi i balans för år 2015. Prognosen förutsätter att
nämnden kompenseras för de kostnader som uppkommer i samband med höjda
arbetsgivaravgifter för unga, under 26 år. De utmaningar som har
identifierats utöver detta, är nämndens höga ambitionsnivå kontra prognosen om
kommunens sviktande ekonomi.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens delårsrapport per 31 augusti 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport 2 per den 31 augusti 2015 för kultur- och
fritidsnämnden.

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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§ 99
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) med budget 2016,
fördelning av ram för driftbudget och investeringsbudget
efter kommunfullmäktiges beslut
Dnr KU 2015/0065
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av driftsbudget
per verksamhetsområde samt investeringsbudget utifrån av kommunfullmäktige
preliminära ramar för EVP 2016-2018 med budget för år 2016.
Preliminär driftsram efter justeringar för år 2016 uppgår till 333 933 tkr
(tusentals kronor) och preliminär investeringsram uppgår till 18 000 tkr.
Förvaltningen har ett anpassningskrav om 3 955 tkr och redovisar åtgärder samt
konsekvensbeskrivningar av detta anpassningskrav.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015 § 203.
Kommunfullmäktiges beslut den 10 – 11 juni 2015 § 121.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2015
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2015

Yrkanden
Tilläggsyrkande 1
Gunnar Brådvik (FP) och Sven-Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och
fritidsnämnden, som ett tillägg till förvaltningens förslag, ska besluta
att

fullmäktiges beslut från den 11-12 juni 2015, §121, fullföljs och
ersättningslokaler hittas för Nöbbelövs bibliotek under renoveringen
som påbörjas under 2016 inom den ram fullmäktige anslagit för detta
ändamål

Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
avslå Gunnar Brådviks (FP) och Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande
Huvudyrkande
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
333 933 tkr för år 2016
att
fastställa investeringsbudget inom ram om 18 000 tkr för år 2016
att
fastställa redovisade anpassningsåtgärder per verksamhet om totalt
3 955 tkr.
att
fastställa fördelning av stärkt föreningsstöd, 500 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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att
att

fastställa fördelning av medel per bidragsform, totalt 3 400 tkr.
fastställa ersättningsbelopp för Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Ajournering
Zoltán G. Wagner (KD) begär och beviljas fem minuters ajournering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Gunnar Brådviks (FP) m.fl yrkande mot Joakim Fribergs (S)
yrkande om avslag och 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), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V), Louise Burman (M), Adrian
Borin (M), Zoltán G. Wagner, 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 i enlighet
med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar därefter om Joakim Fribergs (S)
huvudyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att
att
att
att
att

fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
333 933 tkr för år 2016
fastställa investeringsbudget inom ram om 18 000 tkr för år 2016
fastställa redovisade anpassningsåtgärder per verksamhet om totalt
3 955 tkr.
fastställa fördelning av stärkt föreningsstöd, 500 tkr.
fastställa fördelning av medel per bidragsform, totalt 3 400 tkr.
fastställa ersättningsbelopp för Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Reservationer
Gunnar Brådvik (FP) och Sven-Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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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
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§ 100
Beslut om ersättning till Kulturen, Mejeriet, Hemgården
och Friluftsfrämjandet år 2016
Dnr KU 2015/0569
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd- och ersättningsnivå
för år 2016 till verksamheten vid Kulturhistoriska föreningen, Föreningen
Kulturmejeriet och Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för genomförande
av uppdragsöverenskommelser samt till Lunds Ungdoms- och Hemgård enligt
avtal.
Nämnden fattade i april 2015 ett preliminärt beslut om fördelning av kommande
års resurser. Efter kommunfullmäktiges beslut om ramar för nämnderna § 121
den 10-11 juni 2015 fastställer kultur- och fritidsnämnden ersättning till berörda
föreningar.

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2015.
Kultur och fritidsnämndens beslut § 51 den 21 april 2015.
Ansökan Lunds Ungdoms- & hemgård KU 2015/0243.
Ansökan Kulturmejeriet KU 2015/0227.
Ansökan Friluftsfrämjandets Lundaavdelning KU 2015/0445.
Ansökan Kulturen KU 2015/0211.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerare

att

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige erhåller
15 260 tkr i verksamhetsbidrag för år 2016.

att

Mejeriet i Lund, ekonomisk förening erhåller 2 798 tkr i bidrag för
verksamhet och utrustning för år 2016 samt att förvaltningen avsätter
medel för att tillhandahålla fastigheten Mejeriet 1, 4 106 tkr, enligt
sammanlagt 6 904 tkr.

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård erhåller 1 724 tkr för år
2016 i ersättning för verksamhet samt att förvaltningen avsätter medel
för att tillhandahålla fastigheten S:t Mikael 6 enligt avtal,

att

Friluftsfrämjandets Lundaavdelning erhåller 2 536 tkr för år 2016 i
ersättning för verksamhet vid Skryllegården enligt
uppdragsöverenskommelse samt att förvaltningen avsätter tillräckliga
medel för att tillhandahålla Skryllegårdens byggnader enligt

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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uppdragsöverenskommelse.

Jäv
Emma Fager Malmström (S) deltar inte i handläggning av beslutet på grund av
jäv.

Protokollsanteckning
Zoltán G. Wagner (KD) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
” Kulturen ersätts med 15,3 MSEK av kommunen det kommande året (2016). Kulturen
går med ett visst överskott. Kultur och Fritidsnämnden bör överväga att begära att
Kulturen skall hålla midsommarfirandet öppet för lundaborna (gratis entré) i likhet med
det midsommarfirandet Kulturen arrangerar på Kulturens Östarp, i Sjöbo kommun.
Speciellt skall denna begäran ses i ljuset av Lunds ökade internationella befolkning som
delvis besöker och arbetar vid ESS och MAX IV.”

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 101
Beslut om ersättning till Byahuset och Kulturcentrum
Skåne 2016
Dnr KU 2015/0570
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska Byahuset i Södra Sandby
respektive Kulturcentrum Skåne finansieras genom särskilt avsatta medel inom
budgetram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut om medel till Byahusets vänner, den 5 december 2012
§ 339.
Kommunstyrelsens beslut om medel till Kulturcentrum Skåne, den 30 november
2011, § 394.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja Byahusets vänner 322 tusen kronor för verksamhetsåret 2016,
att

bevilja Kulturcentrum Skåne 2 803 tusen kronor för verksamhet med
åtta elever verksamhetsåret 2016.

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

Beslut expedieras till:
Byahusets vänner
Kulturcentrum Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 102
Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet
år 2016
Dnr KU 2015/0568
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för år 2016 för kulturoch fritidsverksamhet i Lund. Förslaget innebär inte någon förändring av
nuvarande struktur och uppbyggnad. De nya bidragsregler som kommer att gälla
från år 2016 kan påverka föreningars ekonomi och kostnader. För att undvika att
föreningslivet under år 2016 får allt för stora förändringar föreslås endast mindre
justeringar i taxor för 2016. De förändringar som föreslås är framför allt av
redaktionellt slag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.
Taxesammanställning för 2016 den 15 september 2015.
Gällande taxor för 2015 enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 november
2014, § 219.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till taxor för kultur- och fritidsverksamhet i Lund
samt

att

överlämna förslaget till kommunfullmäktige för fastställande inför år
2016.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ anser det väldigt konstigt att uthyrningstaxorna enbart varierar
utefter divisioner - oavsett kön. Det är allmänt vedertaget att exempelvis ett kvinnligt
seniorlag i division 1 i fotboll har sämre ekonomi än ett herrlag i division 1. Därför
borde taxorna vara utformade med avseende av detta, dvs så att ett seniordamlag
betalar mindre än ett herrlag i motsvarande division, som det redan är i vissa andra
kommuner.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

13

Sammanträdesdatum

2015-09-23

§ 103
Granskning av IT-säkerheten inom Lunds Kommun, för
yttrande
Dnr KU 2015/0437
Sammanfattning
Lunds revisorer har skickat granskningsrapport Granskning av IT-säkerhet i
Lunds kommun till samtliga styrelser och nämnder för besvarande senast den 2
oktober 2015.
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över följande två föreställningar:
-

Vilken systemförvaltningsmodell använder sig nämnden av?
Har nämnden dokumenterat sitt interna regelverk för hantering av
behörigheter?

Beslutsunderlag
Lunds revisorers granskningsrapport Granskning av IT-säkerhet i Lunds
kommun, juni 2015.
Lunds revisorers missiv den 17 juni 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

överlämna tjänsteskrivelse Granskning av IT-säkerheten inom Lund
kommun, den 14 september 2015, till Lunds revisorer såsom nämndens
yttrande.

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

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 104
Detaljplan för kvarteret Kryptan mfl i Södra Sandby
(Sandby centrum) - granskning
Dnr KU 2014/0741
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 20 augusti 2015 § 140 beslutat att
sända ut förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan med flera i Södra Sandby
för granskning. Detaljplanen har som avsikt att skapa nya bostäder och ny
placering för vårdcentral i ett centralt läge i Södra Sandby samt ger möjligheter
att placera stadsdelsbibliotek i befintlig byggnad i anslutning till ny
bebyggelse.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 september 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 januari 2015.
Byggnadsnämndens beslut den 20 augusti 2015, § 140.
Stadsbyggnadskontorets granskningshandlingar den 10 augusti 2015.
Serviceförvaltningen skrivelse om förundersökning med bilagor den 11
februari 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslag till granskning av detaljplan för kvarteret Kryptan med
flera i Södra Sandby förutsatt att denna inte innebär ökade
hyreskostnader utöver ram för kultur- och fritidsnämnden.

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

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 105
Skyltar för kulturskolan
Sammanfattning
Zoltán G. Wagner har begärt ett extra ärende till kultur- och fritidsnämndens
ärendelista, §95.

Yrkanden
Zoltán G. Wagner yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att
förbättra skyltning vid kulturskolan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att
förbättra skyltning vid kulturskolan.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Rapporter
Dnr KU 2015/0085

Justerare

A)

Inför nomineringar till kulturpris 2015
KU 2015/0655
Kulturchef Chris Schenlaer påminner nämnden om att samtliga
ledamöter kan nominera kandidater till kulturpriset 2015.

B)

Struktur för kultur
Kulturchef Chris Schenlaer presenterar nytt förslag till organisation för
förvaltningens kulturverksamhet. Kulturverksamhetens anställda och
enhetschefer har gemensamt arbetat med att hitta nya förutsättningar
för kultur i Lund. Utgångspunkten har varit att verksamheten inte kan
räkna med ekonomisk förstärkning och lokaler för kultur de kommande
åren enligt devisen att ”man tager vad man haver”. Verksamheten
räknar inte heller med full kompensation för kostnadsökningar. En
skiss har tagits fram för hur arbetet kan planeras och organiseras enligt
befintliga verksamhetsuppdrag (även om enheterna för arrangemang
och scener idag saknar verksamhetsuppdrag).

C)

Lunds Bollklubb
KU 2014/0617
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att Lunds Bollklub
har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om ett
borgensfritt lån. Klubbens skulder till kultur- och fritidsnämnden
uppgår vid mötet till 143 tkr.

D)

Fritidshemmens organisation
KU 2015/0369
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kommunstyrelsens beslut
om utredning av organisation av fritidshem för åldrarna 10-13 år. Det
finns tre olika alternativ för utformning av ny organisation. Inför
nämndens yttrande i oktober kommer en konsekvensbeskrivning att
göras. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i november.

E)

Ny enhetschef för idrotten
En ny enhetschef för idrotten, Kristina Eilertsson, har anställts. Hon
börjar sin anställning i Lund den 1 oktober som enhetschef för en ny
enhet inom idrottsverksamheten. Enheten kommer att inbegripa Is- och
grönyteservice och Anläggningsservice.

F)

Lokalkompensationsbidraget för Victoriastadion och Sparbanken
Skåne Arena
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att nämnden inte
längre kommer att betala ut lokalkompensationsstöd till föreningar som
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hyr in sig på Victoriastadion och på Sparbanken Skåne arena eftersom
dessa lokaler redan är subventionerade. I gengäld har förvaltningen
köpt in timmar från Lugi Motion för att hyra ut till föreningslivet enligt
kommunal taxa från och med september 2015. Ändringen har som syfte
att skapa mer likvärdiga taxor för anläggningar inom Lunds kommun.
G)

Justerare

Inventering av nyttjande av idrottshallar
KU 2015/0369
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att förvaltningen har
skickat ut upphandlingsförfrågningar till flera parter för inventering av
nyttjande av idrottshallar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
beslut från den 4 juni 2015. Inventeringen har som syfte att se om
halltimmar används på avsett sätt avseende genus- och åldersfördelning.
Inventeringen kommer att göras mellan den 15 oktober och den 31
mars. Paraplyorganisationen för idrottsorganisationer i Lund (PIL) har
anmält sitt intresse av att göra inventeringen i en skrivelse till
förvaltningen. Tjänsten kommer att upphandlas enligt kommunens
principer och riktlinjer för direktupphandling.
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§ 107
Beslut fattade på delegation
Dnr KU 2015/0087

Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Tilldelningsbeslut av konstnär
för utsmyckning av Revinge
förskola
KU 2015/0766

Arbetsutskottet för
konst
2015-06-08

2

Beslut att bevilja
närområdesbidrag till
Västergympa KU 2015/0571
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
”Norden i november” KU
2015/0538-3
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för ”Rock
in da stadspark” KU
2015/0537
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för ”Lund
Intraversity Debate
Tournament” KU 2015/0534
Beslut att bevilja bidrag till
föreningar till
ungdomsorganisationer
2015/0518
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för
”Teaterspråk -Pingu” KU
2015/0360
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för
”Malmö fotobiennal” KU
2015/0515
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
”Segelbåten” KU 2015/0469
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för ”7 min
–direkt från verkligheten” KU
2015/0357-6

3

4

5

6

7

8

9

10

Justerare

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-09-08

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-09-01

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-09

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-09-08

5.6

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2015-08-13

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-06-03

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-08-13

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-08-13

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef 2015-08-13
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§ 108
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086
A. Protokoll kommunala funktionshinderrådet 2015-09-08
KU 2015/0654
B. Enkätundersökning från Folkparkens vänner om användning av
Edmanska huset
KU 2015/0635
C. Kommunstyrelsens beslut §267 avseende åtgärdsplan för ekonomi i balans
KU 2015/0608
D. Fråga från föreningen Rädda Nöbbelövs bibliotek angående renovering
KU 2015/0596
E. Meddelande om mountainbikeslingor i Genarp
KU 2015/0594
F. Kommunstyrelsens beslut Organisation av fritidshem för barn i åldrarna
10-13 år
KU 2015/0552
G. Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdestider 2016
KU 2015/0530
H. Kommunfullmäktiges beslut §139 Uppdrag att ta fram en ny
biblioteksplan för Lunds kommun
KU 2015/0335
I.

Kommunfullmäktiges beslut §144, Motion från Marie Henschen
(FörNyaLund) om litteraturhus
KU 2015/0054

J.

Kommunfullmäktiges beslut §145, Motion från Marie Henschen
(FörNyaLund) om formgivning i det offentliga rummet
KU 2015/0048

K. Kommunfullmäktiges beslut §143 Motion från Anna-Lena Hogerud (S),
Petter Forkstam (MP), Hanan Gunnarsson (V) sa,t Sven-Bertil Persson
(DV) om Lund som fristad för författare
KU 2013/0612

Justerare
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L. Kommunfullmäktiges beslut §142 Motion från Philip Sandberg (FP), Lars
Hansson (FP) och Oskar Krantz (FP) ”Lund som fristad för förföljda
författare”
KU 2013/0607

Justerare
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