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Ersättare
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Viktor Östlund (MP)
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Övriga

Birgitta Langéen, Utvecklingsstrateg
Chris Schenler, Kulturchef
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Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, Administrativ chef
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Åsa Nacking, Konsthallschef, §§ 134-141
Mikael Johansson, Utvecklingsstrateg, § 134

Justerare

Peter Bergwall (MP)
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§ 134-150

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningen 17 december 2015
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Sekreterare

Jacob Fridblom

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

Peter Bergwall (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 134

Fastställande av föredragningslista

Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L), Sven-Ingmar Andersson (C), Zoltan G Wagner
(KD) och Carl Granklint Rask (FI) anser att det är för lite tid för
politikerna att få besked om olika besparingsalternativ först två timmar
innan sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 135

Rapport: ZOOM-arkitekter och
Lundafastigheter presenterar förslag
för Bollhuset

Patrik Pålsson, projektledare serviceförvaltningen, och Niklas Elmgård,
Zoomarkitekter, presenterar ett antal förslag till nya lokaler med
inriktning på kampsport och gymnastik i Bollhuset som återkoppling på
den uppdragsöverenskommelse med kultur- och fritidsnämndens som
beslutades den 20 augusti 2015, § 88.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Rapport: Kommande års utställningar
på konsthallen

Konsthallschef Åsa Nacking ger en tillbakablick över 2015 års
utställningar på Lunds konsthall och presenterar verksamhetens planering
inför år 2016.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga rapporten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Ekonomisk månadsrapport per
november/månadsuppföljning per
november 2015

Dnr KU 2015/0089
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en prognos om +2 600 tkr.
Jämfört med föregående prognos är det en försämring som beror på
följande: kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2015 att fördela
statsbidrag för höjd arbetsgivaravgift för unga, +400 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningen kommer erhålla en hyresfaktura under december
2015 för Klostergårdens IP för helår, ca 2 000 tkr.
Det stora gapet mellan prognos och utfall kommer minska under
december på grund av korrigeringar i redovisningen, förvaltningen
erhåller faktura för av möbler till förvaltningskontoret på Stora
Södergatan 47 samt nedskrivning av inventarier till följd av utrangering.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga rapporten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Bokslutsprognos 2015

Dnr KU 2015/0849
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en prognos om +2 600 tkr.
Jämfört med föregående prognos är det en försämring som beror på
följande: kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2015 att fördela
statsbidrag för höjd arbetsgivaravgift för unga, +400 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningen kommer erhålla en hyresfaktura under december
2015 för Klostergårdens IP för helår, ca 2 000 tkr.
Det stora gapet mellan prognos och utfall kommer minska under
december på grund av korrigeringar i redovisningen, förvaltningen
erhåller faktura för av möbler till förvaltningskontoret på Stora
Södergatan 47 samt nedskrivning av inventarier till följd av utrangering.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga rapporten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Begäran till kommunstyrelsen om
överförande av medel till år 2016 för
eftersatt underhåll av idrotts- och
fritidsanläggningar

Dnr KU 2015/0850

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar åtgärder för eftersatt underhåll vid
idrotts- och fritidsanläggningar 2015 samt begär överförande av medel
från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämndens ram för eftersatt
fastighetsunderhåll för 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2015.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

av kommunstyrelsen begära att resurser för eftersatt
fastighetsunderhåll om 2 000 tkr överförs till kultur- och
fritidsnämndens ram driftbudget för 2016.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (25)
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§ 140

Fastställa ersättningsbelopp för
lokalkompensationsbidraget

Dnr KU 2013/0467

Sammanfattning
I samband med beslutet om nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer beslutade kultur- och fritidsnämnden att ett
ersättningsbelopp för lokalkompensationsbidraget ska fastställas årligen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har räknat fram ett förslag till detta
ersättningsbelopp utifrån de nya reglerna för lokalkompensationsbidraget
och de befintliga budgetramarna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 66, den 4 juni 2015
Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra
aktörer, den 26 maj 2015
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2015

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa ersättningsbelopp för lokalkompensationsbidraget för
2016 till 216 kr per sammankomst

Protokollsanteckningar
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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§ 141

Verksamhetsplan 2016 med
nämndsmål och indikatorer

Dnr KU 2015/0856

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, har fått
i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en verksamhetsplan för
2016 som redogör för nämndens mål och internbudget.
Verksamhetsplanen ska visa hur nämnden, genom utvecklingsmål för
nämnden eller genom styrning och uppföljning av indikatorer kopplade
till basuppdraget, bidrar till att förverkliga den vision, de fokusområden
och de mål som kommunfullmäktige har beslutat om i ekonomisk
verksamhetsplan 2016-2018.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2015
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015, § 251
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2015, § 250
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 september 2015, § 99
Bilaga 1, 2016 – Mål för nämnd och förvaltning
Bilaga 2, Verksamhetsplan 2016 – Folkbiblioteken Lund

Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att nämnden ska besluta
att

1) fastställa reviderad internbudget 2016 med åtgärder

att 2) fastställa nämndens verksamhetsplan för 2016 med nämndsmål
och indikatorer,
att 3) uppdra åt förvaltningen att säga upp hyresavtalet för Västers
bibliotek.
att 4) förvaltningen ska ges i uppdrag att till nämndsammanträdet i
februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande
av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och
modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund.
En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet
för att ge plats åt en förnyad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att 5) nämndens arbete med synlighet, tillgänglighet och delaktighet
ska bedrivas med extra fokus på de flyktingar som kommer till Lunds
kommun, för att ge dem goda förutsättningar att utveckla ett innehållsrikt
liv.
att 6) Järnåkra bibliotek ska avvecklas från och med den 1 januari
2016.
Louise Burman (M) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till Joakim
Fribergs yrkanden punkt 1-6.
Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Joakim Fribergs yrkande punkt 4.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta
att 1) avslå besparingsförslagen under rubriken ”Bibliotek” i
förvaltningens tjänsteskrivelse.
att 2) permanenta satsningen på kvinnligt idrottande och mångfald,
som beslutades av nämnden i mars månad 2015, och skjuta till en miljon
kronor till detta ändamål under 2016.
att 3) införa ett finansieringskrav på konsthallen på 1,9 miljoner
kronor. Vid uttag av avgifter på konsthallen för att möta detta
finansieringskrav ska dessa inte omfatta barn och unga under 20 år.
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V) och Sven-Ingmar
Andersson (C) yrkar att nämnden ska besluta
att

avslå Joakim Fribergs (S) yrkande punkt 6.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) yrkanden punkt 1-3 mot
Gunnar Brådviks (L) yrkanden punkt 1-3, och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden tar därefter upp Joakim Fribergs (S) yrkande punkt 4 och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden tar därefter upp Joakim Fribergs (S) yrkande punkt 5 och
finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Joakim Fribergs (S) yrkande punkt 6 mot
Gunnar Brådviks (L) med fleras avslagsyrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Joakim Fribergs yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som yrkar bifall till Joakim Fribergs (S) yrkande röstar ja.
Den som yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande röstar nej.
Joakim Friberg (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP), Louise Burman (M),
Adrian Borin (M) och Zoltán G Wagner (KD) röstar ja.
Saima Jönsson Fahoum (V), Gunnar Brådvik (L) och Sven-Ingmar
Andersson (C) röstar nej.
Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden i enlighet med
Joakim Fribergs (S) yrkande att avveckla Järnåkra bibliotek från och med
den 1 januari 2016.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerare

att

1) fastställa reviderad internbudget 2016 med åtgärder

att

2) fastställa nämndens verksamhetsplan för 2016 med nämndsmål
och indikatorer,

att

3) uppdra åt förvaltningen att säga upp hyresavtalet för Västers
bibliotek.

att

4) uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till
nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på
tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall
med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa
in i dagens och framtidens Lund.

Utdragsbestyrkande
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En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig
verksamhet för att ge plats åt en förnyad.
att

5) nämndens arbete med synlighet, tillgänglighet och delaktighet
ska bedrivas med extra fokus på de flyktingar som kommer till
Lunds kommun, för att ge dem goda förutsättningar att utveckla ett
innehållsrikt liv.

att

6) avveckla Järnåkra bibliotek från och med 1 januari 2016.

Reservationer
Gunnar Brådvik (L) reserverar sig mot besluten punkt 1-3.
Zoltán G Wagner (KD) och Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig
mot beslutet punkt 4 och inkommer med varsin skriftlig reservation
(bilaga 1 respektive bilaga 2).
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven-Ingmar
Andersson (C) reserverar sig mot beslutet punkt 6.

Protokollsanteckningar
Gunnar Brådvik (L), Sven-Ingmar Andersson (C), Zoltán G Wagner
(KD), Saima Jönsson Fahoum (V) och Carl Ranklint Rask (FI) beviljas
följande anteckning till protokollet: ”Vi vill vara tydliga med att
verksamheten vid Västers bibliotek inte ska läggas ned.”
Carl Granklint Rask (FI) beviljas följande anteckningar till protokollet.
”Angående S och MPs yrkande om särskilts målfokus nämnden: F!
instämmer i S’s yrkande. Angående avveckla järnåkra bibliotek: F!
Instämmer i S och MPs yrkande. Angående Ls yrkande att behålla
verksamheten för Västers bibliotek: F! Instämmer i Ls yrkande.
Angående alliansens och S och MPs båda yrkanden om
konsthallen:Feministiskt initiativ anser det vara av yttersta prioritet att
kulturverksamheter i Lund INTE skärs ned på mer och att konsthallen är
och förblir en viktig och kostnadsfri verksamhet för alla. Feministiskt
initiativ ställer sig verkligen inte bakom kultur- och
fritidsnämndens nedskärningar, som ständigt tycks drabba den
kvinnodominerade och ekonomiskt svaga kultursektorn. Det absolut mest
klassfientliga är dock att avgiftsbelägga en redan svag ekonomisk
verksamhet, vilket skulle göra gruppen konstbesökare än mer homogen.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Uppföljning av intern kontroll 2015

Dnr KU 2014/0778

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i denna rapport utfallet av det
interna kontrollarbetet för 2015. Utgångspunkten för granskningen har
varit de kontrollmål som antogs av kultur- och fritidsnämnden i
handlingsplanen för intern kontroll 2015.
Helhetsintrycket av den interna kontrollen inom kultur- och
fritidsförvaltningen visar att det finns ett stort engagemang och en vilja
att följa de regler och de policys som kommunen och förvaltningen har
upprättat.
Årets kontrollmål är följande: kvalitet i offentlig statistik; attestordning;
nämndernas följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag;
personuppgiftslagen; mutor och korruption. De inlämnade
kontrollrapporterna visar att förvaltningen endast behöver följa upp
kontrollmålet mutor och korruption under kommande år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2015
(denna skrivelse) med bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 22 januari 2015, §8.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 januari 2015

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens rapport intern kontroll för kultur- och
fritidsförvaltningen 2015.

att

översända beslutet till kommunstyrelsen såsom kultur- och
fritidsnämndens svar.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet på kultur- och
fritidsförvaltningen 2015

Dnr KU 2015/0847

Sammanfattning
Lunds kommun genomför årligen en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:01.
Resultatet av uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet överlag fungerar
väl vid kultur- och fritidsförvaltningen. Ett antal förbättringsområden går
dock att identifiera. Med anledning av bristerna har förvaltningen arbetat
fram åtgärder angivna i en handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2015,
Sammanställning av svaren på arbetsmiljöenkäten 2015

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa kultur- och friitidsförvaltningens handlingsplan för det
systematiska arbetsmiljöarbetet år 2016 innehållande följande mål:
•

Alla medarbetare har kännedom om samverkansavtalet och de
kommungemensamma policyerna, riktlinjerna och processerna
inom arbetsmiljöområdet.

•

Alla medarbetare ska känna till skyddsombudets roll och hur man
går tillväga för att engagera sig som skyddsombud.

•

Alla medarbetare ska känna till vikten av att anmäla tillbud och
hur man går tillväga.

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”.
Beslut expedieras till:
HR-avdelningen, kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Godkännande av internt hyresavtal för
kanslilokaler i fastigheten Repslagaren
31

Dnr KU 2015/0774

Sammanfattning
Servicenämnden har upprättat internt hyresavtal för nya kanslilokaler för
kultur- och fritidsförvaltningen i inhyrda lokaler för lokaler vid Stora
Södergatan 47 i Lund. Hyresavtal är upprättat för tiden 2015-10-01 till
2020-02-28. Hyreskostnaden överstiger nämndens ram med sammanlagt
873 tkr per år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse den 25 november 2015.
Förslag på internt hyresavtal från servicenämnden.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna internt hyresavtal med servicenämnden om lokaler i
fastigheten Repslagaren 31,

samt
att

begära att kommunstyrelsen justerar kultur- och fritidsnämndens
budgetram till följd av fördyrade hyres- och städavtal innebärande
ökade hyreskostnader om 218 tkr för 2015 och 873 tkr per år från
2016 till avtalstidens slut.

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i
Lund, Lunds kommun - samråd

Dnr KU 2015/0798

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av studentbostäder,
bostäder, lokalgata, förskola, skola samt centrumfunktioner inom
planområdet på Norra Fäladen i Lund. Kultur- och fritidsnämnden finner
att planen främjar fler studentbostäder och lokaler för skola vilket är
positivt.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 3 november 2015.
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2015, § 39.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2015,
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning den 4 september 2015.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lämna över kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse till
byggnadsnämnden som yttrande över förslag till detaljplan
Kämnärsrätten 6 med flera i Lund, Lunds kommun

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Detaljplan för Östra Torn 29:8 m fl i
Lund (Kunskapsparken), Lunds
kommun - Samråd

Dnr KU 2015/0768

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet
utveckla en större park, dagvattenförsörjning, och första etappen av ett
sammanhängande rekreationsområde i Brunnshög.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 23 oktober 2015.
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2015, § 166.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2015.
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning den 25 augusti 2015.
Stadsbyggnadskontorets detaljplanekarta den 25 augusti 2015.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lämna över kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse till
byggnadsnämnden som yttrande över förslag till detaljplan för
Östra Torn 29:8 med flera i Lund, Lunds kommun.

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut”.
Sven-Ingmar Andersson (C) instämmer med Centerpartiets reservation i
byggnadsnämnden.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (25)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 147

Avsiktsförklaring med Södra Sandby
tenniskklubb för uppförande av
tennishall

Dnr KU 2014/0695

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden tecknar en avsiktsförklaring med Södra
Sandby Tennisklubb om villkor för uppförande av tennishall i
föreningsregi vid Södra Sandby idrottsplats och friluftsbad. Om
tennishallen blir verklighet ska avsiktsförklaringen i ett senare skede
omvandlas till avtal om markupplåtelse.

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

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

teckna avsiktsförklaring med Södra Sandby Tennisklubb om
uppförande av tennishall på fastigheten Renfanan 4 i Södra Sandby
i enlighet med förvaltningens förslag.

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask beviljas följande protokollsanteckning: ”
Feministiskt initiativ är positiva till föreningens etablerande och anser det
viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen inkluderar jämställdhets- och
jämlikhetskrav i kontraktsskrivande och vill därför etablera det som
praxis framöver. ”
Beslut expedieras till:
Södra Sandby Tennisklubb
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (25)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 148

Rapporter

Dnr KU 2015/0085
Integrationsrådet
Kerstin Vikner (S) rapporterar från Lunds kommunala integrationsråds
möte den 17 november 2015 där bland andra Felix Unogwa, statsvetare
och konflikthanteringsspecialist, föreläste om hur kommuner och andra
aktörer kan förebygga att unga radikaliseras inom extremistiska rörelser
och förhindra att barn och ungdomar blir barnsoldater.
Ridanläggning
KU 2013/0627
Utvecklingsstrategerna Bitte Langéen och Per Hellman redogör för hur
kultur- och fritidsnämndens uppdragsöverenskommelse med
serviceförvaltningen om detaljplan för nytt ridhus på Ladugårdsmarken
utvecklas. En partssammansatt arbetsgrupp arbetar med frågan om
volymer för ridhus på tomten. Detaljplanefrågan ska vara utredd i mars
2016.
Skyltning Kulturskolan
Kulturchef Chris Schenlaer meddelar att hon tagit ny kontakt med
berörda förvaltningar i syfte att förbättra skyltningen av Kulturskolan. Ett
förslag på utformning och placering av skylt kommer att tas fram.
Organisation för kulturverksamheten
Kulturchef Chris Schenlaer redogör för resultatet av den planerade
omorganisationen av kulturverksamheten. Risk- och konsekvensanalys är
genomförd och godkänd av fackliga organisationer. Rekrytering av
arrangemangschef pågår. Kulturchefen reserverade sig för eventuella
effekter på organisationen av nämndens beslut om ”rekonstruktion av
Lunds konsthall” tidigare under mötet.
Implementering och lansering av nya bidragsystemet
KU 2013/0467
Mats-Ola informerade om det pågående arbetet med implementeringen
samt den kommande lanseringen av de nya och reviderade
bidragsformerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (25)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Investeringsprocessen
Utvecklingsstrateg Per Hellman redogör för Lunds kommuns nya
investeringsprocess och vilka konsekvenser den ger för nämndens
investeringsbehov. Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt
investeringsbehov till investeringsgruppens sammanträde den 15
december 2015. Investeringsgruppen prioriterar behov inför
kommunstyrelsens beslut om ramar för Ekonomi- och verksamhetsplan
2017-2019.
Info om Viktoriastadion
KU 2015/0443
Kultur- och fritidsnämnden hyr Viktoriastadion av serviceförvaltningen i
form av totalhyresavtal. Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal
med Lugi Motionsförening och Allmänna Tennisklubben för
motionsverksamhet och idrott. I villkoren för upplåtelsen finns det
inskrivet att Lunds kommun har skyldighet och rättighet att uppdatera
anläggningen till dagens standard när det gäller skick och komfort för
hyresgästen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har kommit överens med
serviceförvaltningen och berörda föreningar om att underhållsarbete
utförs i lokalerna under 2016.
Ombyggnad av Hubertusgården
Hubertusgårdens skola är fuktskadad och byggs om av
serviceförvaltningen under perioden 2015-10-01 - 2017-06-30.
Nöbbelövs bibliotek stängs under ombyggnadstiden. Skolbiblioteket
flyttar till paviljong. Hubertusgårdens fritidsklubb flyttar till annan
byggnad inom skolområdet.
Idrottssalen som hyrs ut kvällstid till föreningslivet kommer att fungera
under ombyggnadsperioden. Föreningarna har informerats om att
lokalerna kommer att fungera under byggtiden.
Handlingsplan för kultur under 2015
KU 2012/0545
Kulturchef Chris Schenlaer redogjorde kort för genomförda och icke
genomförda åtgärder i handlingsplan för kultur 2014-2016. Särskild
redovisning gjordes för en av punkterna, delaktighet för unga, som
genomförts av medarbetare under året. Under 2016 genomförs ett
pilotprojekt med syfte att skapa en "åsiktsmaskin", som kan ställas på
olika platser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Kulturcheck
KU 2015/0206
Kulturchef Chris Schenlaer meddelar att upphandlingsunderlaget har
skickats ut till tre organisationer. Deadline för upphandlingen är satt till
15 januari. Utredningen ska presenteras i ett första utkast den 15 april och
föredras på nämndens junimöte 2016.
Flyktingmottagande
KU 2015/0918
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson redogör för kultur- och
fritidsförvaltningens omfattande arbete med flyktingmottagandet bland
annat pågår flera aktiviter på Stenkrossen och på flera av fritidsgårdarna
erbjuds verksamhet på förmiddagar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

23 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 149

Beslut fattade på delegation

Dnr KU 2015/0087

Justerare

Nummer

Beslut

Datum och
beslutande

1

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget Julpyssel för
ensamkommande flyktingbarn.
KU 2015/0844

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-17

2

Beslut att ej bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget inledningsfas
musikprojekt för
ensamkommande flyktingbarn.
KU 2015/0853

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

3

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget World Aids
Day.
KU 2015/0845

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

4

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget Transgender
Day of Remembrance.
KU 2015/0846

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

5

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag för
arrangemanget
Clownföreställning.
KU 2015/0784

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

6

Beslut att bevilja
närområdesbidrag för
Musikupplevelse.
KU 2015/0761

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

7

Beslut att ej bevilja
närområdesbidrag
Midvinterkväll i byn.
KU 2015/0788

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

8

Beslut att ej bevilja
närområdesbidrag för
arrangemanget Julkonsert.
KU 2015/0786

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

24 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-10

Justerare

9

Beslut att ej bevilja
närområdesbidrag för
arrangemanget Mellanrum.
KU 2015/0770

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-10-20

10

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för Heldag
om migration.

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-18

11

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
arrangemanget Familjekonsert
med Vilmos Gryllus.
KU 2015/0878

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-30

12

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag för
arrangemanget Jazz i
december.
KU 2015/0879

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-11-30

13

Beslut att bevilja
höstlovsbidrag till
Lukkan/Aktiv ungdom
KU 2015/0871

5.6

Chris Schenlaer,
kulturchef
2015-12-02

14

Beslut att tilldela medarbetare
skriftlig varning.
KU 2015/0901

5.6

Urban Olsson, kulturoch fritidsdirektör
2015-11-26

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-10

§ 150

Meddelanden

Dnr KU 2015/0086
A. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd angående
inhibition i mål om laglighetsprövning.
KU 2015/0796
B. KF protokollsutdrag 150924 § 198 övergångsställe pong
KU 2015/0882
C. KF protokollsutdrag 151029 § 241 Skatepark Södra Sandby.
KU 2015/0172
D. Sammanträdestider för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen 2016.
KU 2015/0530
E. Skryllerådets protokoll 2015-10-23
KU 2015/0267
F. Överenskommelse Jämställdhetssatning 2015, Lunds kommun Skånes Idrottsförbund.
KU 2015/0900
G. Synpunkt klagomål framskjuten byggnation av Idalakolan och
intilliggande idrottshall.
KU 2015/0880

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (25)

Bilaga 1
Reservation från Saima Jönsson Fahoum (V)avseende ärende § 141 Verksamhetsplan 2016
med nämndsmål och indikatorer samt reviderad internbudget.
” Vi utgår ifrån att ärendet 9 också innebär reviderad internbudget vilket inte framgår av
föredragningslistan.
Att handlingar presenteras på bordet vid sittande möte såsom skedde vid nämndsmötet 201512-10 är oacceptabelt.Vi instämmer inte i anpassningskraven d.v.s. besparingarna.
Fritidsverksamheten är vital för de unga och alla är överens om vikten av tidiga insatser
särskilt beträffande de barn och unga som lever i socioekonomiskt utsatta familjer .Med färre
fritidsledare försämras tillgängligheten och möjligheten till täta kontakter för att arbeta med
tillit och delaktighet.Försämring av öppettiderna slår särskilt för familjer där föräldern är
ensamstående d.v.s. de som i störst utsträckning är beroende av verksamheten.
Inom Fritids arbetas det intensivt med att möta de behov som finns kring nyanländas situation
vilket givetvis är oerhört viktigt och trygghetsskapande för de allra mest utsatta.
Beträffande besparingen på Idala gård är det bekymmersamt då det är en viktig mötesplats för
befolkningen. Det finns inte mötesplatser där människor kan stråla samman utan kostnad och
de som finns bör värnas.
Angående Doc Lounge är det en brett uppskattad verksamhet och vi ser inte vilka andra
bidrags former som finns att tillgå.
Vi instämmer inte i att lägga ner Järnåkra bibliotek och hänvisa till Klostergården.Vägen som
separerar områdena är en verklig barriär , bred och ytterst tätt trafikerad.
Slutligen instämmer vi inte i det förvirrade ärendet angående Konsthallen. Argumentationen
om att genomföra en rekonstruktion med syfte att modernisera verksamheten finner vi ytterst
märkligt. Den tidigare kritiken har ju varit att verksamheten är alltför modern.
Självfallet skall Lunds Konsthall även fortsättningsvis fungera just som en konsthall.
Självfallet skall Lund ha kvar sin Konsthall Självfallet skall besök på Konsthallen även
fortsättningsvis vara avgiftsbefriade
Det är upprörande att föreslå att denna 60 åriga kulturinstitution skall"rekonstrueras"
utan att någon diskussion av ärendet skett varken med andra partier än de för dagen styrande
eller med de som arbetar inom verksamheten.
För Vänsterpartiet
Saima Jönsson Fahoum ”

Bilaga 2

Kultur o Fritidsnämnden
Lunds Kommun
Sammanträde 2015-12-10
Reservation
rörande att sats beträffande konsthallen.
Ärendet är alldeles för viktigt för att man skall kunna ta ett beslut
då förslaget läggs fram vid sittande sammanträde.

Zoltán G-Wagner (KD)

