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§ 109
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ärende § 11 Uppdrag om Kino utgår.
Protokollsanteckning
Alliansen vill att ärendet om Kino ska tas upp på nästa nämnd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Ekonomisk månadsrapport/ månadsuppföljning 2015
Dnr KU 2015/0089
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för utfall till och med september
2015 vilket är 8 100 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen visar vid september
månads slut en helårsprognos om en positiv avvikelse på 300 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Dnr KU 2015/0552
Sammanfattning
Lunds kommun lever inte upp till gällande lagstiftning för fritidshem.
Verksamheten som kommunen benämner Fritidsklubb måste förändras och det
innebär ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska konsekvenser men
även konsekvenser för medarbetarna. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 10 §
skollagen (2010:800) förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till
barn-och skolnämnderna samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande med svar
senast den 30 oktober. Oavsett vilket av alternativen som kommunen beslutar sig
för kommer det att få genomgripande konsekvenser för den ordinarie öppna
fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
Utredning, förslag till organisation av fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i
Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2015
Barnets bästa, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun, antagen
av kommunfullmäktige 2012-12-20
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP), Kerstin Vikner (S), Matilda Wennberg
(S), Emma Fager Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V) och Zoltán G
Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

förorda alternativ B under förutsättning att motsvarande medel tillförs
utöver 2016 års budgetram för den avgiftsfria öppna
fritidsverksamheten. I annat fall förordar vi alternativ A.

att

en utvärdering sker efter tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka
behov de har.

Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M) och Sven Ingmar
Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

förorda alternativ A - Skolan har ansvar för och erbjuder fritidshem för
barn 6-13 år, som redogörs för i tjänsteskrivelsen.
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Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

en utvärdering sker inom tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka
behov de har.

Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M) och Adrian Borin (M) yrkar
att

kultur- och fritidsnämnden bifaller Joakim Fribergs (S) med fleras
yrkande att en utvärdering sker efter tre år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande mot Gunnar
Brådviks (FP) med fleras yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande.
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande mot Sven Ingmar
Anderssons (C) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

förorda alternativ B under förutsättning att motsvarande medel tillförs
utöver 2016 års budgetram för den avgiftsfria öppna
fritidsverksamheten. I annat fall förordar vi alternativ A.

att

en utvärdering sker efter tre år gällande de 10-13 åringar som inte är
inskrivna på fritidshem och vad de gör efter skoldagens slut samt vilka
behov de har.

Reservationer
Gunnar Brådvik (fp), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M) och Sven Ingmar
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet att förorda alternativ B.
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet att utvärdering ska ske
efter tre år.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Dnr KU 2015/0672
Sammanfattning
De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige
och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar. Ofta
saknar dessa personer en hållbar boendelösning och bor tillfälligt på härbärgen, i
bilar, husvagnar och tält eller tillfälligt inneboende.
Socialt utsatta EU-medborgare återfinns även i Lund. En grov uppskattning är
att det rör sig om 50-75 personer. Härbärget som drivs av föreningen Hjälp
Tiggare i Lund tar emot ett 20-tal av dessa personer och förmedlar även boende
hos privatpersoner. Det stora flertalet av personerna i gruppen bor dock utomhus
i bilar, tält och husvagnar. Många har bosatt sig på mark som inte upplåtits för
boende eller camping och utan markägares tillåtelse. Det kan då röra sig om
otillåten bosättning eller otillåten camping. För närvarande finns en känd
otillåten bosättning i Lunds kommun med personer som sedan en längre tid är
bosatta i bilar, husvagnar, tält och enklare byggkonstruktioner på och vid en
parkering på Åkerlund & Rausings väg.
Socialnämnden har nu kommit med en förfrågan till kultur – och fritidsnämnden
om att få använda en del av Källby camping som en tillfällig evakueringsplats.
Målgrupp för den tillfälliga evakueringsplatsen är personer ur gruppen som i dag
är bosatta på den otillåtna bosättningen vid parkeringen vid Åkerlund &
Rausings väg i Lund.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2015 (denna
skrivelse)
Socialnämndens beslut den 14 oktober 2015, § 190
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015 tillfälliga
evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Kommuninternt driftsavtal avseende Källby camping 2015-10-16
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP), Kerstin Vikner (S), Matilda Wennberg
(S), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att
kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

upplåta del av Källby camping till socialnämnden under perioden 1
november 2015 till 31 januari 2016 i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Utdragsbestyrkande
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Ajournering
Ordföranden begär och beviljas fem minuters ajournering.
Gunnar Brådvik (FP), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar
Andersson (C) och Zoltàn G Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att

kultur- och fritidsnämnden skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige, i enlighet med kommunjuristernas
rekommendation, för beslut i frågan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) med fleras yrkande mot Gunnar
Brådviks (FP) med fleras yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) med fleras yrkanden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
upplåta del av Källby camping till socialnämnden under perioden 1
november 2015 till 31 januari 2016 i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Reservationer
Gunnar Brådvik (fp), Börje Anehamre (M), Adrian Borin (M), Sven Ingmar
Andersson (C) och Zoltàn G Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Beslut expedieras till:
Akten
Socialförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Revidering av procentregel vid inköp av offentlig
utsmyckning
Dnr KU 2013/0310
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige
ska förändra reglerna för utsmyckningen av offentliga byggnader enligt den så
kallade procentregeln. Det är en regel som Lunds kommun antagit som säger att
en viss del av de medel som avsätts för uppförandet av offentliga byggnader ska
användas för konstnärlig utsmyckning av byggnaderna.
De föreslagna ändringarna gäller bland annat förändringar av gällande regler för
medel för underhåll av byggnadsanknuten konst och att lägsta värde bör höjas
för offentlig utsmyckning vid om- och tillbyggnad.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges fastställda regler för offentlig utsmyckning av offentliga
byggnader, 1992-02-27 § 22 och § 284 och 2002-02-28, § 38
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2013
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 augusti 2013, § 78
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2013
Servicenämndens beslut den 6 november 2013, § 103
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2014 med bilaga
”Förslag till nya regler för offentlig utsmyckning av byggnader som kommuner
bygger, bygger till eller bygger om”
Kultur och fritidsnämndens beslut den 15 maj 2014, § 48
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april 2015, § 53
Regler för offentlig utsmyckning av byggnader som kommunen bygger, bygger
till eller bygger om
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2015 (denna
skrivelse).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerare

Att

föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsförvaltningens
och serviceförvaltningens förslag till nya regler för utsmyckning av
byggnader som kommunen bygger, bygger till eller bygger om samt

att

föreslå kommunstyrelsen att bevilja Kultur- och fritidsnämnden
tilläggsanslag om 2,65 mnkr i driftsbudget 2016 ur kommunstyrelsens
oförutsedda medel för att åtgärda den uppkomna underhållsskulden
avseende kommunens byggnadsanknutna konst

Utdragsbestyrkande
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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:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 114
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2016
Dnr KU 2015/0665
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider
för kultur- och fritidsnämnden år 2016.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 287 augusti 2015, § 135.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 juni 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015 (denna
skrivelse).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna mötestider för kultur- och fritidsnämndens sammanträden år
2016: den 21 januari, 11 februari, 17 mars, 14 april, 9 juni, 31 augusti
(onsdag), 22 september, 20 oktober, 17 november samt den 15
december.

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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§ 115
Medborgarförslag om att Stenkrossen i Lund inte ska
rivas
Dnr KU 2015/0447
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har bett kultur- och fritidsnämnden att svara på ett
medborgarförslag från Julia Lidfeldt. Förslaget förklarar mångfalden av
verksamhet och aktiviteter i lokalen Stenkrossen och går ut på att lokalen inte
bör rivas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Julia Lidstedt 2015-06-10 ”Medborgarförslag på att
Stenkrossen i Lund inte ska rivas”
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse som sitt svar på
medborgarförslaget
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 116
Medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på
Stortorget.
Dnr KU 2015/0223
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som
utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående
bildskärm på Stortorget
Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053
Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och
fritidsförvaltningen
Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag (arbetsmaterial)
från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från
Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som sitt
svar på kommunstyrelsens uppdrag.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Beslut expedieras till:
Inger Ridbäck
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Rapporter
Dnr KU 2015/0085
A. Information/påminnelse om nomineringar till kulturpriset
KU 2015/0655
Kulturchef Chris Schenlaer redogör för inkomna nomineringar till kultur- och
fritidsnämndens kulturpris 2015. Nämndens ledamöter inkommer med
ytterligare nomineringar vid sammanträdet.
B. Reviderad tidsplan för ärenden till nämnden
KU 2014/0518
Tidsplanen för handläggning av ärendet Lokaler för kamp- och mattsport har
reviderats och är därav inte ett beslutsärende vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 22 oktober.
C. Inkomna skrivelse från simklubben Poseidon
KU 2015/0669
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson redogör för inkomna skrivelser från
simklubben Poseidon. De framför bland annat att de önskar ökad tillgång till
bassängerna. Tjänstemännen vid förvaltningen har besvarat skrivelsen.
D. Rapport om översyn av verksamhetsuppdrag för den öppna
fritidsverksamheten
KU 2014/0364
Utvecklingsstrategerna Bitte Langéen och Mats-Ola Nilsson redogör för den
pågående översynen av verksamhetsuppdrag för den öppna fritidsverksamheten
samt för befolkningsprognoser och trender bland barn och ungdomar. De
redogör även för tidsplan och koppling till utredning om organisation av
fritidshem för barn i åldrarna 10-13 år i Lunds kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Delegationsbeslut
Dnr KU 2015/0087

Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
för ” kärlekens ögon ”.
KU 2015/0609

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-09-01

2

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
” Kulturnatten 2015 ”.
KU 2015/0615

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-09-22

3

Beslut att bevilja närområdesbidrag
för ” Att sprida kultur till gamla och
handikappade ”.
KU 2015/0603

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-06

4

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
för ” Mid-Autumn festivalen ”.
KU 2015/0626

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-06

5

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
för ” 25-års jubileum ”.
KU 2015/0636

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-06

6

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för ” Barngalan
2016 ”.
KU 2015/0647

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-06

7

Beslut att bevilja kulturprojektbidrag
för ” Klezmerfestivalen 2015 ”.
KU 2015/0700

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-08

8

Beslut att bevilja Höstlovsbidrag för
” Det borde finnas regler ”.
KU 2015/0697

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-08

9

Beslut att bevilja Höstlovsbidrag till
prova på traditionellt hantverk och
slöjd.
KU 2015/0687

5.6

Chris Schenlaer, kulturchef
2015-10-08

10

Beslut att avslå begäran om
utlämnande av allmän handling på
grund av att den inte finns upprättad
KU 2015/0716

1.6

Charlotta Hasselberg,
nämndsekreterare
2015-10-14

Justerare

Datum och beslutande

Utdragsbestyrkande
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11

Justerare

Beslut att motta gåva från
Dalbybibliotekets vänner.
KU 2015/0679

5.6

Urban Olsson
2015-10-05

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086
Skrivelser från SK Poseidon och förvaltningens svar.
KU 2015/0669
Servicenämndens beslut § 81 Stadsbibliotekets byte av tak med mera.
KU 2015/0670
Protokoll från studentrådet 2015-09-15
KU 2015/0217
Synpunkter/klagomål angående tillfälliga evakueringsplatser vid Källby
camping
KU 2015/0703, KU 2015/0684, KU 2015/0734, KU 2015/0702, KU 2015/0678.
Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsrapport 2015
KU 2015/0680
Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015
KU 2015/0681
Uppdragsbekräftelse om utredning av Bollhuset som lokal för kamp- och
mattsporter
KU 2014/0518
Skrivelse till nämndens ordförande om möjligt motorik- och gymnastikcentrum i
Lund, Lugi gymnastikförening
KU 2013/0494
Jonas Klevhags (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
KU 2015/0704
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsförvaltningen.
KU 2014/0738
Beslut i ärendet medborgarförslag om monumentalfontän på Stortorget.
KU 2015/0731

Önskelista från LBK angående klubbhuset och utemiljön.
KU 2015/0710
Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-22

verkställande av kommunfullmäktiges beslut.
KU 2015/0741

Justerare

Utdragsbestyrkande
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