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Plats och tid

Stora Södergatan 47, våning 1, 2015-11-19 klockan 17.30–19.00

Ledamöter

Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordf
Louise Burman (M), 2:e v ordf
Tord Håkansson (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (FP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Gabor Tilesch (S)
David Tinglöv (M)
Börje Anehamre (M)
Viktor Östlund (MP)
Göran Fries (V)
Erik Dahlén (C)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga

Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, Administrativ chef
Karin Bergendorff, Bibliotekschef
Dan Kanter, Idrotts- och fritidschef
Per Hellman, Utvecklingsstrateg
Mats-Ola Nilsson, Utvecklingsstrateg, §§ 120-121
Johannes Björk, Kulturutvecklare
Lena Nielsen, Ekonom, §§ 120 – 122

Justerare

Zoltán G Wagner (KD)

Paragrafer

§ 120-127, 129-133 (§ 128 direkjusterades)

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningen 24 november kl 17.00
Underskrifter

Justerare
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerare

Att

ärendet Godkännande av internt hyresavtal för kanslilokaler i
fastigheten Repslagaren 31 utgår.

Att

lägga till ärendet Bidrag för särskilda insatser för flyktingar 2016
till föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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2015-11-19

§ 121

Rapport:
målstyrning/strategiprocessen

Dnr KU 2015/0864
Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson presenterade den nya
målstyrningsprocessen med de nya fullmäktigemålen. Förvaltningens
föreslog att bibehålla nuvarande nämndsmål även över 2016 för att inte
hasta fram ogenomtänkta nämndsmål och samtidigt kunna bibehålla
kontinuiteten i vårt arbete att i vår inleda en ordentligt förankrad process
för att ta fram nya nämndsmål och indikatorer för 2017.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga rapporten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Ekonomisk månadsrapport/
månadsuppföljning per oktober 2015

Dnr KU 2015/0089

Sammanfattning
Ekonom Lena Nielsen redogör att utfallet per oktober uppgår till +10 288
tkr jämfört med budget samma period. Förvaltningen lämnar en positiv
helårsprognos, +4200 tkr. Investeringsbudgeten lämnar ett litet överskott
som kommer att förbrukas 2016 till skateparken.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Kulturpris 2015

Dnr KU 2015/0655

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund tilldelar 2015 års kulturpris till Hector
Morales, konstnär och konstpedagog.
Motivering Lunds kulturpris:
Lunds kulturpris tilldelas konstpedagogen Hector Morales som under
lång tid inspirerat tusentals Lundabarn genom den miljöinriktade
konstpedagogiken Bella Artes från Uruguay. Förutom arbetet på
förskolor och skolor har han även varit en del av Cirkusvagnens
inspirerande verkstäder som har en given på plats på festivaler i Lund.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

tilldela kultur- och fritidsnämndens kulturpris 2015 till Hector
Morales.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Kulturstipendium 2015

Dnr KU 2015/0302

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut kulturstipendier till unga
kulturutövare med anknytning till Lund. Fem utvalda unga kulturutövare
erhåller ett kulturstipendium om 10 000 kr vardera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tilldela 2015 års kulturstipendium till Maria Felicia Mulinari
Nergaard, Johan Lundin, Julia Isaksson, Hugo Gerdmar och Ingvild
Hovland Kaldal

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Bidrag för särskilda insatser för
flyktingar 2016

Dnr KU 2015/0835

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att 400 tkr under 2016 omfördelas från de medel
som avsatts för närområdesbidrag, till en tillfällig bidragsform för att
skapa möjligheter för särskilda insatser inom kultur- och
fritidsförvaltningens ansvarsområde för ensamkommande flyktingbarn
och flyktingfamiljer med barn. Medlen ska vara sökbara för externa
organisationer och kunna användas för mindre, enstaka insatser av
förvaltningen själv. Särskilda riktlinjer ska tas fram skyndsamt. Medlen
bör vara sökbara från början av februari 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 november 2015
(denna skrivelse).

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer för särskilda insatser för flyktingar 2016

att

avsätta 400 tkr för detta ändamål ur tidigare beslutad ram för
närområdesbidrag

att

delegera till presidiet att godkänna dessa riktlinjer så snart de är
färdiga så att medel kan finnas sökbara från början av februari 2016

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Områdeslokalplan för Centrum/Väster
2016-2020, remissyttrande

Dnr KU 2015/0705

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har inbjudit kultur- och fritidsnämnden
att lämna synpunkter på områdesplan för Centrum-Väster med särskilt
önskemål om samplanering av gemensamma lokaler för fritidsklubbar,
öppen fritidsverksamhet och idrottsanläggningar samt användning av
lokaler och anläggningar för fritidsändamål efter skoltid.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2015.
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Centrum-Väster
2016-2020, inklusive bilagor, beslut den 21 oktober 2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse den 9 september
2015.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, remissbehandling den 9 september
2015. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september
2014.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2016-2020 till Barn- och
skolnämnd Lunds Stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Handlingsplan för fossilbränslefri
kommun 2020 med fordonsinriktning

Dnr KU 2015/0707

Sammanfattning
Lunds kommun har beslutat att bli en hundra procent fossilbränslefri
organisation till 2020 (KS § 19 2010-01-13). Kommunfullmäktige har
uppdragit åt kommunstyrelsen att göra en strategi och handlingsplan för
att uppnå detta mål (KF § 125 2013-08-29).
Handlingsplanen innehåller en inventering av nuläget som visar hur stor
andel av kommunens energianvändning som är fossilbränslefri i
dagsläget, en lista över de åtgärder som behöver vidtas för att vi ska
komma så nära målet som möjligt samt en beskrivning av hur kommunen
ska följa upp åtgärderna och andelen fossilbränslefrihet. Några av
åtgärderna inom fordonsområdet har dessutom fördjupats och presenteras
som fordonsriktlinjer. Kultur- och fritidsnämnden har att svara på
remissen senast till den 30 november 2015.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2015
(denna skrivelse).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2015.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-08-29, § 125.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-27.
Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2010, § 19.
Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med fordonsriktlinjer,
2015-06-15.
Inventering av Lunds kommuns motorfordonsflotta, 2015-06-12.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

verka för genomförandet av de åtgärder som krävs i
handlingsplanen för en fossilfri kommun 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (16)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-19

§ 129

Medborgarförslag gällande Lunds
Konsthall

Dnr KU 2015/0634

Sammanfattning
Kjell Magnusson framför i ett medborgarförslag tanken om att med enkla
medel göra innergården på Lunds konsthall mera attraktiv.

Beslutsunderlag
KS Medborgarförslag Lunds Konsthall 2015-08-20
KS Komplettering gällande medborgarförslag Lunds Konsthall
Servicenämndens yttrande över samma medborgarförslag Dnr SF
2015/0187

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna denna tjänsteskrivelse som nämndens yttrande till
kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Begäran om planändring för
uppförande av tennishall i
föreningsregi på fastigheten Renfanan
4 i Södra Sandby

Dnr KU 2014/0695

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att detaljplaneändring görs för
fastigheten Renfanan 4 med flera i Södra Sandby för att göra en
etablering av tennishall i föreningsregi möjlig.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 mars 2015 § 39.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2015.
Skrivelse från Södra Sandby Tennisklubb den 30 oktober 2014.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

begära ändring av detaljplan för fastigheten Renfanan 4 med flera
för att möjliggöra uppförande av tennishall i Södra Sandby
Tennisklubbs regi.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Rapporter

Dnr KU 2015/0085
Lund som fristad för förföljda författare
KU 2013/0607
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson meddelar att kultur- och
fritidsförvaltningen har i uppdrag enligt kommunfullmäktigebeslut den
27 augusti 2015, § 142, att ansöka om medlemskap i ICORN (en
internationell organisation som erbjuder en fristad för en förföljd
författare) och samordna mottagandet av en författare som förmedlats via
ICORN.
Riktlinjer Kino
KU 2015/0795
Kultur- och fritidsdirektören med flera tjänstemän kommer inom kort ha
möte med hyresvärden Vasakronan angående förutsättningarna för
ombyggda och mer ändamålsenliga lokaler för Kino.
Vidare har förvaltningen begärt av Kino att inkomma med budget och
affärsplan till kultur- och fritidsförvaltningen senast 1 december 2015.
Innovationsstipendium 2015
KU 2015/0863
Kulturstrateg Johannes Björk meddelar att kultur- och fritidsnämndens
innovationsstipendium 2015 tilldelas projektet Gipomusic - Girl Power
Music. Bakom projektet står Irya Gmeyner, Povel Olsson och Pange
Öberg, alla tre etablerade
musiker, arrangörer och producenter inom den svenska musikbranschen.
Prissumman är på 10.000 kronor.
Beslutet fattas av kulturchefen.
Skadeståndsanspråk avseende läktaren i Södra Sandby
KU 2014/0758
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter meddelar att kultur- och
fritidsförvaltningen inte kommer framföra några skadeståndsanspråk
avseende den nedbrunna läktaren i Södra Sandby.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsrättens föreläggande angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande ärendet Tillfälliga evakueringsplatser på
mark vid Källby camping
KU 2015/0796
Ordföranden Joakim Friberg meddelar att han i egenskap av ordföranden
kommer att yttra sig i målet.
Sommarlund 2015
KU 2015/0861
Kulturstrateg Johannes Björk redogör för Sommarlund 2015.
Sommarlund genomfördes för femte året 2015 och pågick från den 13
juni till 9 augusti. Hela 214 arrangemang, varav 63 i ”byarna”,
genomfördes på 39 platser i hela kommunen. Arrangemangsenheten på
Kultur- och fritidsförvaltningen stod som arrangör tillsammans med 33
olika samarbetspartners. Trots att programmet till stor del bestod av
småskaligare arrangemang och trots sämre väder blev det ändå
publikrekord då 46500 besökare hittade till arrangemangen.
Vad kan Lunds kommun göra tillsammans med studenterna för
flyktingar som kommer till Lund.
KU 2015/0862
Zoltan G Wagner (KD), även ersättare i kommunala studentrådet, lyfter
frågan vad kultur- och fritidsnämnden kan göra tillsammans med Lunds
studenter för flyktingar i Lund. Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson
meddelar att kultur- och fritidsförvaltningens bedriver ett omfattande
arbete för flyktingar i Lund, men att det inte sker något organiserat
samarbete med Lunds studenter. Bibliotekschef Karin Bergendorff
meddelar även att språkkunniga studenter kan engageras som volontärer
till bibliotekens språkkaféer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Justerare

Delegationsbeslut

Nummer

Beslut

Datum och
beslutande

1

Beslut att ej bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget The
international day.
KU 2015/0714

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

2

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
arrangemanget The
international day.
KU 2015/0713

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

3

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
arrangemanget Bjuda stressade
julhandlande lundabor i city på
en stunds avkoppling.
KU 2015/0692

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

4

Beslut att bevilja
närområdesbidrag för David
Withling.
KU 2015/0651

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

5

Beslut att bevilja
närområdesbidrag för
utställning Karl-Erik Welin.
KU 2015/0558

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

6

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för
musikalen En julsaga.
KU 2015/0628

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

7

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för Lund
Intraversity Debate
Tournament 2015
KU 2015/0534

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

8

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för Cosi
fan Tutte
KU 2015/0655

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

Utdragsbestyrkande
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9

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för ARF:
Antirastiska filmdagar 2015
KU 2015/0797

§ 133

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

Meddelanden

A. Skadereglering för brand på fotbollsläktare i Södra Sandby
KU 2014/0758
B. Lugi motions överklagan till LOK-stödnämnden
KU 2015/0181
C. Förvaltningsrätten avslog inhibitionsbegäran angående tillfälliga
evakueringsplatser vid Källby camping.
KU 2015/0672
D. Förvaltningsrättens föreläggande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen gällande ärendet Tillfälliga
evakueringsplatser på mark vid Källby camping.
KU 2015/0796
E. Tillfälligt bygglov för toaletter vid Källby camping
KU 2015/0781
F. Förfrågan till Kino/Folkets bio om att inkomma med budget och
affärsplan.
KU 2015/0795
G. Avtal arrangemang SKF:s årskonferens 2016
KU 2015/0811
H. Sekretessreglering av boende för ensamkommande flyktingbarn
KU 2015/0836

Justerare

Utdragsbestyrkande

