
 

   

Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 1 (31) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-06-09 KU 2016/0613  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2016-06-09, klockan 17.30–21.40 

  

Ledamöter Joakim Friberg (S), ordförande 

Peter Bergwall (MP), vice ordförande 

Louise Burman (M), 2:e vice ordförande 

Gabor Tilesch (S) 

Kerstin Vikner (S) 

Adrian Borin (M) 

Emma Fager Malmström (MP) 

Gunnar Brådvik (L) 

Saima Jönsson Fahoum (V) 

Sven Ingmar Andersson (C) 

Zoltán G Wagner (KD) 

  

Ersättare Lars Westerberg (S) 

David Tinglöv (M) 

Börje Anehamre (M) 

Viktor Östlund (MP) 

Yvonne Kedström (L) 

Fabian Zäll (L) 

Göran Fries (V) 

Nita Lorimer (V) §§ 47-59 

Erik Dahlén (C) 

Carl Granklint Rask (FI) 

  

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 

Vera Lazarevic, administrativ chef 

Chris Schenlaer, kulturchef 

Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 

Karin Bergendorff, bibliotekschef 

Katarina Franzén, nämndsekreterare 

Per Hellman, utvecklingsstrateg 

Peder Severin, jurist/utvecklingsstrateg 

Christian Halberg, enhetschef, §§ 47-48, 59 

Håkan Carlsson, rektor, §§ 47-48, 59 

 

Justerare Sven Ingmar Andersson (C) 

  

Paragrafer §§ 47-61 

  

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-06-23 
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 2016-06-09 KU 2016/0613  
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Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Katarina Franzén 

  

  

Ordförande  

 Joakim Friberg (S) 

  

  

Justerare  

 Sven Ingmar Andersson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-06-09 

  

Paragrafer §§ 47-61 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-23 Datum då anslaget tas ned 2016-07-18 

  

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 

  

  

Underskrift  

 Katarina Franzén 
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 2016-06-09   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 Val av justerare 

Sammanfattning 
Förslag föreligger om att utse Sven Ingmar Andersson (C) att justera 

kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 9 juni 2016. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utse Sven Ingmar Andersson (C) att justera kultur- och 

fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 9 juni 2016. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 
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 2016-06-09   
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§ 48 Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 9 juni 2016 har 

utgått till kultur- och fritidsnämndens samtliga ledamöter och ersättare. 

Zoltán G Wagner (KD) yrkar att nämndens beslut den 14 april 2016,  

§ 41, avseende uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund bör 

justeras, då det i beslutet anges att Zoltán G Wagner (KD) ska ha 

reserverat sig mot detta beslut, vilket inte har varit fallet. Ordförande 

ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att 

protokollet ska justeras i enlighet med vad Zoltán G Wagner (KD) anför. 

Gunnar Brådvik (L) önskar rapport om Fågelvallen. Nämnden kommer 

att få ta del av en sådan under hösten 2016. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att fastställa föreslagen dagordning för kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde den 9 juni 2016. 

 

att godkänna justering av beslut den 14 april 2016, § 41, med 

ändringen att Zoltán G Wagner (KD) inte har reserverat sig. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 
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§ 49 Ekonomisk månadsrapport 2016 
Dnr KU 2016/0123 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar månadsrapport över 

ackumulerat resultat för perioden januari till april 2016 samt ekonomisk 

prognos för helår. 

Förvaltningen lämnar en positiv prognos för driften, 0,7 miljoner kronor, 

jämfört med budget. Investeringsramen lämnar en positiv prognos om 

sex miljoner kronor. Dessa medel förväntas bli nyttjade under 2017. 

Bedömningen utgår från kommunfullmäktiges beslut den 26 november 

2015, § 251, samt kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 76. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2016  

Ekonomisk rapport för april 2016 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad ekonomisk rapport avseende april 2016. 

 

Beslutet expedieras till: 

Akten   
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§ 50 Uppsägning av hyreskontrakt gällande 
Nöbbelövs bibliotek 
Dnr KU 2016/0588 

Sammanfattning 
Biblioteket i Nöbbelöv öppnade 1976 som ett integrerat folk- och 

skolbibliotek och är beläget i skolan, en bit från Nöbbelövs centrum. 

Biblioteket har varit stängt sedan november 2015, eftersom skolan 

genomgår en omfattande renovering som beräknas vara klar hösten 2017. 

Folkbiblioteket har under stängningen bedrivit biblioteksverksamhet i 

området med uppsökande verksamhet i form av förskolebibliotek, 

babycafé, bokbuss och bokdepositioner. I samverkan med förskolorna 

har det också arrangerats barnprogram. 

Nöbbelövs bibliotek har sedan november 2015 varit stängt för renovering 

då Hubertusgården har drabbats av fuktskador. Renoveringen beräknas 

vara klar inför läsåret 2017/2018. Under denna period arbetar biblioteket 

med uppsökande verksamhet gentemot de prioriterade grupperna i 

området. 

Stadsdelsbiblioteken i Lund tillkom under perioden 1967 till 1985 och 

har fungerat som små stadsbibliotek i de olika stadsdelarna. Användandet 

av stadsdelsbiblioteken har dock förändrats under åren, vilket har 

resulterat i minskade boklån, färre besök av vuxna, men också mer direkt 

uppsökande verksamhet hos prioriterade grupper, digitala tjänster, 

förskolebibliotek och ett utökat samarbete med skolan. 

För att synliggöra biblioteksverksamheten och nå fler nya användare 

behövs en helt ny biblioteksenhet i västra Lund. Denna enhet skall 

präglas av tillgänglighet och öppenhet samt bli en offentlig och 

demokratisk mötesplats för lundaborna. En tänkbar plats skulle kunna 

vara ett köpcentrum eller motsvarande. Det är förvaltningens ambition att 

skapa ett nytt modernt bibliotek utifrån dessa kriterier under de närmaste 

åren.    

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016 

Yrkanden 
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att 

säga upp hyreskontraktet för Nöbbelövs stadsdelsbibliotek. 

Louise Burman (M), Peter Bergwall (MP), Sven Ingmar Andersson (C) 

och Joakim Friberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Zoltán G Wagner (KD) och Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Saima 

Jönsson Fahoums (V) avslagsyrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens 

förslag om att säga upp hyreskontraktet för Nöbbelövs stadsdelsbibliotek 

samt Saima Jönsson Fahoums (V) yrkande om att nämnden ska avslå 

detsamma. Ordförande ställer därefter proposition på de två förslagen 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, 

varpå votering begärs. 

 

Voteringsordning 
Ordförande fastställer följande voteringsordning: 

Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 

Den som vill bifalla yrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) röstar nej. 

Joakim Friberg (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 

Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP), Louise Burman (M), 

Adrian Borin (M) och Sven Ingmar Andersson (C) röstar ja. 

Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V) och Zoltán G Wagner 

(KD) röstar nej. 

Med åtta ja-röster gentemot tre nej-röster beslutar kultur- och 

fritidsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att uppdra åt förvaltningen att säga upp hyreskontraktet gällande 

Nöbbelövs bibliotek senast den 30 juni 2016. 

 

Reservationer 
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V) och Zoltán G Wagner 

(KD) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för eget yrkande. 

Gunnar Brådvik (L) och Zoltán G Wagner inkommer med skriftlig 

reservation, se bilaga 1. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Att flytta ett bibliotek från ett socioekonomiskt svagt område till ett 

kommersiellt köpcentrum rimmar extremt dåligt med F!s politik. Beslutet 

att flytta till Nova Lund är dessutom extremt förvånande, då det varken är 

socialistisk politik eller miljövänlig politik utan är raka motsatsen. Någon 

måtta på kommunens högeranpassning får det väl ändå vara!” 

Beslutet expedieras till: 

Akten   
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§ 51 Tecknande av kontrakt med Actic 
Sverige AB gällande bassänghyra 
Dnr KU 2016/0599 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens hyresavtal med Actic Sverige AB gällande 

Delphinenbadets simbassäng har upphört den 31 mars 2016. Inför 

tecknande av ett nytt avtal föreslås kultur- och fritidsnämnden delegera 

uppdraget till nämndens ordförande. 

Vid tecknande av nya avtal angående idrotts- och fritidslokaler sätts barn 

och unga i främsta rummet. Detta sker i samverkan mellan kommunala 

förvaltningar och externa aktörer, i detta fall med Actic Sverige AB, där 

barns och ungas skol-, idrotts- och fritidsmiljö på alla sätt beaktas så att 

den ges så goda förutsättningar som möjligt. 

På grund av minskad rambudget inom idrottens budget inför år 2016 och 

minskad efterfrågan från en del simföreningar har beslutats om en 

besparing om 400 000 kronor inom driftbudgeten för Delphinenbadet. 

Detta innebär 1 100 000 kronor per år i bassänghyra jämfört med 

1 500 000 kronor per år enligt tidigare avtal. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2016  

Förslag till hyresavtal med Actic Sverige AB 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 februari 2015, § 30 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att delegera tecknande av ett nytt hyresavtal med Actic Sverige AB 

gällande Delphinenbadets simbassäng till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Akten   
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§ 52 Kommunrevisionens granskning av 
biblioteksverksamheten 
Dnr KU 2016/0585 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen granskat 

biblioteksverksamheten i Lunds kommun för att se om kultur- och 

fritidsnämnden, barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden 

säkerställer lagefterlevnad, kvalitet och måluppfyllelse inom 

biblioteksverksamheten. Granskningen är gjord med utgångspunkt i 

bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling samt Lunds kommuns biblioteksplan. 

Kommunrevisionen har den 16 maj 2016 inkommit med missiv angående 

genomförd granskning av biblioteksverksamheten i Lunds kommun. 

Revisorerna rekommenderar följande åtgärder för kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde: 

 att i arbetet med nästa biblioteksplan, säkerställa att planen 

genom hela sin giltighetstid fungerar som ett styrande dokument 

samt följs upp och utvärderas enligt bibliotekslagen. 

 att i samband med arbetet med intern kontroll säkerställa att 

nämndens styrdokument inför kommande verksamhetsår är 

aktuella, samt revidera de styrdokument som inte längre är 

aktuella. 

 att säkerställa att giltiga avtal alltid finns inom väsentliga 

inköpsområden och att direktupphandlingar till ett värde av över 

100 000 kronor dokumenteras i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling. 

Kultur- och fritidsnämndens svarsyttrande ska vara kommunrevisionen 

tillhanda senast den 31 augusti 2016. 

Bibliotekslagens krav på biblioteksverksamhet uppfylls i princip. 

Biblioteksplanens mål och uppdrag uppfylls i stora delar, men inte fullt 

ut. Bristen består i att planen inte längre har en styrande effekt och att 

den inte har följts upp och utvärderats i enlighet med vad som stadgas i 

bibliotekslagen. Alltsedan den 1 juli 2014 är det krav på att alla 

direktupphandlingar över 100 000 kronor skall dokumenteras, även om 

det bara finns en enda tänkbar leverantör. Så är det i två fall inom 

biblioteksverksamheten – det gäller E-lib, enda distributör av e-böcker, 

och LM Informationstjänst som levererar tidningsdatabasen Library Press 

Display. Genomförda direktupphandlingar har i dessa två fall inte 

dokumenterats. 
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Förslag till åtgärder: 

I kommande biblioteksplan skall kultur- och fritidsnämnden säkerställa 

att planen under hela sin giltighetstid fungerar som ett styrande dokument 

samt följs upp och utvärderas i enlighet med bibliotekslagen. 

Vid inköp av varor och tjänster över 100 000 kronor skall 

direktupphandling alltid ske även om det bara finns en enda tänkbar 

leverantör. Detta skall dokumenteras enligt lagen om offentlig 

upphandling. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016  

Missiv från kommunrevisionen, inkommet den 13 maj 2016 

Rapport från Ernst & Young AB avseende granskning av 

biblioteksverksamheten i Lunds kommun, inkommen den 13 maj 2016 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till åtgärder inom 

folkbiblioteksverksamheten samt översända detsamma till 

kommunrevisionen. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Akten   
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§ 53 Rapport från Ernst & Young avseende 
utredning av föreningsbidrag inom 
kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KU 2016/0539 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare fört samtal med Mejeriets 

verksamhetsledare och styrelse i syfte att förtydliga Mejeriets ekonomi- 

och verksamhetsrapportering. Förvaltningen har valt att anlita en extern 

konsult, Ernst & Young (EY), för att göra en fördjupad genomlysning av 

insända rapporter. Målsättningen har varit att förvaltningen i samråd med 

Mejeriet ska få en tydligare bild av verksamhet, ekonomi och 

förhållandet mellan olika föreningar och organisationer i lokalerna som 

bekostas av kultur- och fritidsnämnden genom bidrag. Mejeriet 

rapporterar årligen in reviderad budget, verksamhetsplan, liksom statistik 

och planering för kommande verksamhetsår i samband med ansökan om 

förnyat verksamhetsbidrag. Rapporten bekräftar det som tidigare har 

framkommit i förvaltningens sammanställningar. Samma synpunkter har 

också tidigare framförts till Mejeriet. 

EY:s rapport ska ses som rekommendationer riktade till förvaltningen. 

Syftet med att anlita en extern konsult har varit just att låta en extern part 

objektivt genomlysa materialet och beskriva hur det fortsatta arbetet ska 

kunna bedrivas. Rapporten visar att förtydliganden bör ske framför allt 

inom tre områden: bidragens användning internt på Mejeriet, 

hyresförhållanden internt på Mejeriet och arbetsgivarrollen. 

Förvaltningen tillägger vid nämndsammanträde den 9 juni 2016 att 

kultur- och fritidsförvaltningen den 14 maj 2007 har undertecknat en 

uppdragsöverenskommelse och ett nyttjanderättsavtal med den ideella 

föreningen Kulturmejeriet i Lund att gälla från och med den 1 januari 

2007. Vidare gjordes avräkning för elförbrukning enligt 

nyttjanderättsavtalet senast år 2015 och fakturerades föreningen 2016. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016 

Rapport från Ernst & Young avseende utredning av föreningsbidrag inom 

kultur- och fritidsnämnden, inkommen den 28 april 2016 
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad utredning från Ernst & Young avseende 

föreningsbidrag. 

 

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta enligt 

rapportens rekommendationer. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Akten   
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§ 54 Begäran om återkallande av uppdrag 
att utreda ett inomhusbad i Dalby 
Dnr KU 2016/0631 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter beslut i kommunfullmäktige 

den 31 januari 2008, § 10, ett uppdrag om att utreda ett inomhusbad i 

Dalby i samband med ställningstagande avseende Högevallsbadets 

utbyggnad. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj 2012, § 63, 

att under förutsättning att särskilda resurser avsattes inom ekonomisk 

verksamhetsplan under perioden 2013-2015, ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en uppdragsöverenskommelse 

med serviceförvaltningen för att samordna processen angående hur ett 

förslag till inomhusbad i Dalby skulle kunna utformas. Kultur- och 

fritidsnämnden beslutade den 19 september 2013, § 92, att godkänna 

förslag till kravspecifikation för ett inomhusbad i Dalby och att teckna en 

uppdragsöverenskommelse med servicenämnden om att samordna 

byggprocessen. En projektplan, daterad den 5 december 2013, 

upprättades av serviceförvaltningen, dock avstannade detta arbete. 

Kommunstyrelsen angav i samband med förslag till ramar för driftbudget 

resurser om fem miljoner kronor i kultur- och fritidsnämndens ram för 

utredning och framtagning av handlingar för inomhusbad i Dalby. Medel 

för utredning saknas i kultur- och fritidsnämndens budget, då resterande 

medel inte har förts med över boksluten. Inom ramen för Lunds 

kommuns nya investeringsprocess har kommunens investeringsgrupp 

avstyrkt fortsatt utredning och genomförande av projektet på grund av 

kommunens ansträngda ekonomi. I investeringsförutsättningar för 

ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2017-2021 har gruppen därför 

inte tagit upp några medel för inomhusbad i Dalby. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse om investeringar för 

perioden inte heller prioriterat medel för inomhusbad i Dalby med tanke 

på dagens förutsättningar. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden tillskriver 

kommunfullmäktige om att uppdraget att utreda ett inomhusbad i Dalby 

därmed inte kan fullföljas. Barns och ungdomars möjligheter till fritid 

och rekreation i vattenmiljöer hänvisas även i fortsättningen till 

Högevallsbadet, friluftsbaden och bad i sjöar. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse den 24 maj 2016  

Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 10 
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Yrkanden 
Joakim Friberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att nämnden 

ska föreslå kommunfullmäktige att återkalla uppdrag om att utreda 

förutsättningar för ett inomhusbad i Dalby. 

Sven Ingmar Andersson (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag och 

anser att det finns tillräckligt underlag för ett inomhusbad i de östra 

kommundelarna, förslagsvis Dalby, samt yrkar att kostnadsförslag för 

inomhusbadet fullföljs och presenteras för vidare utredning. 

Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Sven Ingmar Anderssons (C) 

avslagsyrkande samt den andra att-satsen i detta yrkande. 

Propostionsordning 
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens 

förslag om att nämnden ska föreslå ett återkallande av utredningsuppdrag 

avseende inomhusbad i Dalby samt yrkande från Sven Ingmar Andersson 

(C) om att nämnden ska anse underlaget för ett inomhusbad i Dalby vara 

tillräckligt samt att kostnadsförslag för inomhusbadet ska fullföljas. 

Ordförande ställer därefter proposition på de två förslagen och finner att 

nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att hos kommunfullmäktige begära ett återkallande av uppdraget att 

utreda ett inomhusbad i Dalby. 

Reservationer 
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig 

mot det fattade beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   
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§ 55 Yttrande över detaljplan för 
Ladugårdsmarken 5:8 med flera i 
Lund, Lunds kommun, Skåne län 
Dnr KU 2016/0540 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har beslutat att sända ut förslag till detaljplan för 

Ladugårdsmarken 5:8 i Lund för samråd. Detaljplanen har som avsikt att 

skapa ny mark för ridanläggning i Lund. 

Kommunstyrelsen fattade den 30 november 2011, § 378, 

inriktningsbeslut om placering av ny ridanläggning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott uppdrog i juni 2010 till kultur- och fritidsnämnden att 

återkomma med beskrivningen av det kommunala ändamålet med en ny 

ridanläggning, dess placering och ekonomi. En utredning presenterades 

för kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanering i april 

2011. Utredningen har varit utsänd på remiss till berörda nämnder och 

intressenter som i allt väsentligt ställt sig bakom utredningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut innebar att förorda en placering av 

ridverksamhet till Ladugårdsmarken 5:8, i enlighet med utredningens 

förslag. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2013, § 142, att 

begära att servicenämnden skulle ansöka om detaljplaneläggning för ny 

ridanläggning på fastigheten Ladugårdsmarken 5:8. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har också upprättat kravspecifikation avseende vad 

ett ridhus ska innehålla. 

Inom ramen för utredning om ny ridanläggning har 

stadsbyggnadskontoret tagit fram ett utlåtande angående lokalisering av 

en ny ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8. För kommunens räkning 

gäller byggnation för ridskoleverksamhet, vilket bland annat innebär två 

ridhus samt stallar för minst 50 ridskolehästar. Det är viktigt att klargöra 

att anläggningen totalt ska kunna rymma upp till 100 hästar sammanlagt, 

eftersom det också ska finnas plats till stallar för privathästar som 

kommunen inte ska finansiera.  

Kultur- och fritidsförvaltningens ställningstagande  

Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrker förslag till detaljplan för 

Ladugårdsmarken 5:8. Förslaget är väl genomarbetat och uppfyller 

förvaltningens krav på mark för en ridanläggning. 

Former för avtalsform med Lunds civila ryttarförening (LCR) och 

uppdelning mellan kommunala satsningar och föreningens egen 

verksamhet diskuteras för närvarande. Det ska betonas att LCR:s 

samtliga satsningar ska bekostas av föreningen själv. Om kommunen 
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även ska anlägga byggnader för LCR krävs att Lunds kommun och LCR 

kommer överens om en avsiktsförklaring om investering för annan än 

kommunen. I annat fall behöver LCR förmodligen stöd till finansiella 

möjligheter för lån och investering på kommunens mark. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016  

Byggnadsnämndens beslut den 14 april 2016, § 77 

Stadsbyggnadskontorets planhandlingar den 29 mars 2016 

Yrkanden 
Joakim Friberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att nämnden 

ska tillstyrka detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund. 

Zoltán G Wagner (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V) och Sven Ingmar 

Andersson (C) yrkar bifall till Zoltán G Wagners (KD) avslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens 

förslag om att tillstyrka förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 

samt Zoltán G Wagners (KD) yrkande om att nämnden ska avslå 

detsamma. Ordförande ställer därefter proposition på de två förslagen 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda, varpå 

votering begärs. 

 

Voteringsordning 
Ordförande fastställer följande voteringsordning: 

Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 

Den som vill bifalla yrkande från Zoltán G Wagner med flera röstar nej. 

Joakim Friberg (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 

Bergwall (MP), Emma Fager Malmström (MP), Louise Burman (M) och 

Adrian Borin (M) röstar ja. 

Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar 

Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej. 

Med sju ja-röster gentemot fyra nej-röster beslutar kultur- och 

fritidsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag om att tillstyrka 

detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund samt översända yttrande till 

byggnadsnämnden. 
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tillstyrka förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, 

Lunds kommun, samt översända upprättat yttrande till 

byggnadsnämnden. 

Reservationer 
Gunnar Brådvik (L), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar 

Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot det fattade 

beslutet till förmån för eget yrkande och inkommer med skriftlig 

reservation, se bilaga 2. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   
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§ 56 Uppdrag gällande ridhusanläggning i 
Lunds kommun 
Dnr KU 2016/0600 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fick under 2014 i uppdrag av 

kommunfullmäktige att utreda de behov och synpunkter som 

hästintressenter i Lunds kommun har rörande en ny ridanläggning, 

speciellt med fokus på de östra kommundelarna. Eftersom uppdraget 

inkom under pågående process med en ny ridanläggning på 

Ladugårdsmarken har förvaltningen gjort bedömningen att det utifrån 

planeringstid och kommunens ekonomiska läge inte är rimligt att i 

dagsläget utreda och planera för ytterligare ett ridhus. Kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning är att befintliga ryttarföreningar i de 

östra kommundelarna tillgodoser barns behov i området. 

Sedan frågan om flytt av Lunds ridhus den 27 september 2004 initierades 

av de borgerliga partierna i kultur- och fritidsnämnden, har kultur- och 

fritidsförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar utrett 

frågan om en ny ridanläggning som ersättning för nuvarande Lunds 

ridhus där Lunds civila ryttarförening har sin verksamhet. 

Att planera för uppförande av en ny ridanläggning tar tid, eftersom det är 

många delar som måste undersökas och prövas. En del är att ta fram en 

detaljplan för den nya placeringen. Byggnadsnämnden gav med 

anledning av beslut i kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2013, 

§ 142, och på uppdrag av servicenämnden ett planuppdrag till 

stadsbyggnadskontoret den 6 november 2014, med syfte att genom 

detaljplan pröva lämpligheten med att anlägga en ridanläggning inom 

fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2016, § 77, att 

sända detaljplanen på samråd. 

Det finns idag ett antal ryttarföreningar i de östra kommundelarna. Dalby 

ryttarförening, som ligger mellan Dalby och Veberöd, och Flyinge 

ryttarförening i Flyinge. Dessutom har en ny ryttarförening, Trällekilla 

ridklubb, startat verksamhet i Lilla Trällekilla i Lyngby cirka två 

kilometer från Genarp. Förvaltningen menar att det viktigaste är att ge de 

ryttarföreningar som verkar i de östra kommundelarna, liksom övriga 

ryttarföreningar, fortsatt stöd till den verksamhet som bedrivs och att 

sträva efter att minska skillnaderna mellan de idrottsföreningar som är 

verksamma i kommunala lokaler och de som är i egna eller i privat 

förhyrda lokaler. Lokalkompensationsbidraget och anläggningsbidraget 

utgör en viktig del av detta stöd. 

Förvaltningen har stämt av med HALK (Hästalliansen i Lunds kommun) 

för att inhämta organisationens uppfattning om medlemmarnas behov av 
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en ny ridanläggning i de östra kommundelarna. HALK ser i dagsläget 

inget behov av en ny ridanläggning i de östra kommundelarna och delar 

förvaltningens uppfattning om vikten av att utjämna stödet till dem som 

inte är verksamma i kommunala anläggningar. Föreningen poängterar 

också vikten av att det kommunala stödet anpassas för ridsportens 

särskilda behov. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016  

Kommunfullmäktiges beslut den 11-12 juni 2014, § 127 

Yrkanden 
Zoltán G Wagner (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Joakim Friberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens 

förslag om att godkänna upprättat yttrande som svar på 

kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden om att 

utreda behovet av en ny ridhusanläggning i Lund med fokus på de östra 

kommundelarna samt yrkande från Zoltán G Wagner (KD) om att 

nämnden ska avslå detta yttrande. Ordförande ställer därefter proposition 

på de två förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till svarsyttrande samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige. 

 

Reservationer 
Zoltán G Wagner (KD) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån 

för eget yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten   
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§ 57 Yttrande över detaljplan för 
Hardebergabanan 1 med flera i Lund, 
Lunds kommun, Skåne län 
Dnr KU 2016/0541 

Sammanfattning 
Byggentreprenören JM AB och tekniska nämnden har ansökt om 

upprättande av detaljplan för Lunds Södra 3, Hardebergabanan 1, 4 och 5 

samt Innerstaden 2:1. Syftet är att pröva lämpligheten att uppföra 

bostadshus, förskola och hotell samt en byggrätt för Teater Sagohusets 

verksamhet m.m. på Revingelyckan. I samband med förtätningen av 

området planeras även en upprustning av parken. 

I kommunens översiktsplan är området utpekat för förtätningsåtgärder. 

Området präglas av den före detta järnvägssträckan Hardebergabanan 

som nu är ett rekreativt gång- och cykelstråk. En utbyggnad av Teater 

Sagohuset enligt plan medför att några större träd kommer att behöva 

avverkas. Bostäder medges inom Lunds Södra 3, del av Revingelyckan 

och Hardebergabanan. Det totala antalet nya lägenheter beräknas bli 140 

stycken. Planförslaget innefattar en förskola med fyra avdelningar inom 

fastigheten Hardebergabanan 1. 

Kultur- och fritidsförvaltningens ställningstagande 

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till en förnyelse av 

parken och att detta bekostas av exploatören. Gällande avsatt yta för 

kulturändamål är denna inte tillräckligt omfattande för att det ska vara 

möjligt att bedriva scenkonst. Detta har från kultur- och 

fritidsförvaltningen framförts vid ett flertal tidigare tillfällen. 

Förvaltningen ser trots det positivt på att det i planen avsätts en yta för 

kulturändamål, då denna kan fungera för andra former av kulturell 

verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016  

Byggnadsnämndens beslut den 14 april 2016, § 75 

Stadsbyggnadskontorets planhandlingar den 1 april 2016 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta upprättat förslag till yttrande över detaljplan för 

Hardebergabanan 1 med flera samt översända detsamma till 

byggnadsnämnden 
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Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   
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§ 58 Yttrande över detaljplan för Sankt 
Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds 
kommun, Skåne län 
Dnr KU 2016/0542 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har beslutat sända ut förslag till detaljplan för Sankt 

Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds kommun, för samråd. Detaljplanens syfte 

är att pröva lämpligheten av att uppföra ny gårdsbebyggelse på Sankt 

Jakob 4 och 13 i Lunds stad. Ny gårdsbebyggelse ska användas som 

bostäder och lokaler för handel. En stor del av gårdarna ska utvecklas för 

handel med syfte att skapa en genomströmning av besökare till centrum 

genom kvarteret. Planförslaget syftar även till att bevara den ur 

kulturhistorisk och stadsbildsmässig synpunkt värdefulla bebyggelsen 

inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte något att erinra mot förslaget, då 

detta väl tillgodoser de kulturhistoriska värdena i Lunds centrum. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016  

Byggnadsnämndens beslut den 14 april 2016, § 78  

Stadsbyggnadskontorets planhandlingar den 1 april 2016  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att inte ha något att erinra över förslag till detaljplan för Sankt Jakob 4 

och 13 i Lund 

 

att översända upprättat yttrande till byggnadsnämnden 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   
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§ 59 Rapporter 2016 
Dnr KU 2016/0009 

Sammanfattning 
1. Rapport från MW Sportkonsult gällande inventering av 

nyttjandegrad på idrottsplatser och idrottsanläggningar 

Mats Werne från MW Sportkonsult AB informerar om genomförd 

utredning avseende nyttjandegrad på kommunens utomhus- och 

inomhusanläggningar inom idrottsverksamheten. Undersökningen har 

gjorts under vecka fyrtiosex 2015 samt vecka sex och sju 2016 måndag 

till fredag mellan klockan 17.00 och 22.00 samt lördag till söndag mellan 

klockan 09.00 och 14.00. Det råder en allmän uppfattning om att det 

finns brist på halltider i kommunen. MW Sportkonsult AB har bland 

annat gjort en översyn av hur anläggningarna används i förhållande till 

bokning och framhåller att en utökad samverkan föreningar emellan 

skulle möjliggöra utökad halltid. Vidare har fem stycken 

föreningsintervjuer genomförts inom ramen för uppdraget. Överlag anser 

föreningarna att det finns en god kontaktyta gentemot kommunen vad 

avser lokalbokning. Säkerhet i form av ett välfungerande underhåll och 

trygga arenor samt ett gott anläggningsstöd värderas högre än ett utökat 

ekonomiskt stöd. Förvaltningen kommer framöver att föra samtal med 

föreningarna på kontinuerlig basis. Utifrån en omvärldsanalys bedöms 

Lund som en kommun i framkant. Vad gäller framtida etablering av 

idrottsanläggningar i kommunal regi är det enligt Mats Werne av stor 

betydelse att säkerställa idrottens tillgång till mark, luft och vatten. 

 

2. Rapport från Blira avseende kulturchecksutredning 

Annika Wallin och Lena Josefsson från Blira AB presenterar förslag till 

utredning avseende införande av kulturcheck i Lunds kommun. Företaget 

gör en översyn av tre möjliga modeller, nämligen att genomföra 

kulturcheck inom ramen för nettobudget, att genomföra en kulturcheck i 

syfte att undanröja kö till kulturskolan eller en kulturchecksgaranti för 

barn och unga i åldrarna 7-19 år. Utredningen kommer att presenteras till 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 augusti 2016, då beslut 

ska fattas i ärendet. 

 

3. Delrapport från Volante gällande konsthallsutredning 

Joakim Sternö från Volante Research informerar om pågående utredning 

avseende utveckling av Lunds konsthall. I enlighet med 

utredningsdirektiven fokuseras arbetet främst på en utveckling av Lunds 

konsthall som mötesplats och möjlig samverkan med andra kommunala 

verksamheter, externa aktörer samt arbetet med att utvidga sökande av 

extern finansiering. Företaget tillämpar under insamlingsfasen fyra 

metoder, bland dessa kan nämnas genomförande av cirka 20 enskilda 
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intervjuer samt workshop med olika intressenter. Konsthallens 

medarbetare har deltagit såväl som personer som är aktiva inom Lunds 

kulturliv. Syftet är att få en fördjupad bild av kulturlivet i Lund samt 

urskilja styrkor och svagheter samt förbättringspotential. Vad avser 

tillskapande av en mer tillgänglig mötesplats görs jämförelser med 

konsthallar i Malmö, Umeå samt Århus i Danmark. Volante undersöker 

bland annat förutsättningar i konsthallens fysiska miljö samt i anslutning 

till denna. Under sommaren 2016 återstår sammanställning och analys av 

resultaten. Den färdigställda utredningen kommer att presenteras vid 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 augusti 2016.  

 

4. Rapport gällande kulturlokaler i Lund 

Kulturchef Chris Schenlaer informerar om kultur- och 

fritidsförvaltningens samverkan med serviceförvaltningen gällande 

Lunds stadshall och Folkparken i Lund. Kommunkontoret har beviljat 

500 000 kronor för genomförande av förstudie gällande Folkparken i 

Lund. Gällande stadshallen i Lund har påbörjats en utredning som nu 

löper vidare i samverkansprojekt med serviceförvaltningen som 

sammankallande. I detta projekt integreras även planering för Stortorget.  

Kino Folkets bio har rekvirerat medel från kultur- och fritidsnämnden i 

syfte att göra en mindre utredning inom kommunkontorets angivna 

budgetram.  

 

5. Studieförbundsfördelning 

Kulturchef Chris Schenlaer informerar om pågående arbete med 

framtagande av riktlinjer för fördelning av bidrag till studieförbund. 

Förslag beräknas kunna läggas fram vid kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde den 31 augusti 2016. Samtidigt bistår kommunkontorets 

IT-avdelning kultur- och fritidsförvaltningen med framtagande av en 

teknisk lösning i form av en fördelningsnyckel. 

 

6. Skyltning utanför Lunds kulturskola 

Kulturchef Chris Schenlaer informerar om att kulturskolans 

rektorer under juni 2016 igångsätter ett projekt med fem arbetsgrupper. 

En av dem ska arbeta med frågan om skyltning utanför Lunds 

kulturskola. Utanför Lunds kulturskola finns en del vegetation i form av 

buskage, som enligt kommunens landskapsarkitekter ska bevaras, något 

som försvårar uppsättningen av en väl synlig skylt. Ett förslag kommer 

att framtas av kulturskolans personal och detta presenteras för nämnden 

vid ett senare tillfälle. 

 

7. Bidragshantering 

Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om hur 

förvaltningens arbete med bidragshantering har fortlöpt alltsedan kultur- 

och fritidsnämnden den 4 juni 2015 fattade beslut om nya bidragsregler. 

Deltagaraktiviteterna har ökat med över 50 %, dock är det inte säkert att 
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det har tillkommit fler deltagare, utan det kan vara så att samma antal 

personer har utökat sin aktivitetsnivå. Vidare har andelen 

deltagartillfällen ökat med 6,6 % och de stora föreningarna har funnit nya 

sätt att redovisa närvaron. Betydligt fler projekt inrapporteras nu. Den 

nya modellen för lokalkompensation har fungerat bra. Vid några tillfällen 

har dock den gamla beräkningsgrunden använts. 

 

8. Öppen ungdomsverksamhet 

Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om ny organisation för den 

öppna ungdomsverksamheten, som träder i kraft den 1 januari 2017. I 

den nya modellen, som riktar sig till målgruppen 12-25 år, läggs stort 

fokus på utveckling, inflytande och delaktighet för barn och unga. Från 

och med den 1 augusti 2016 övergår den inskrivna verksamheten i 

skolans regi, liksom en del av lokalbeståndet. Verksamheten kommer 

framöver att ha tre enheter i Lunds stad, belägna på Linero, 

Klostergården och Norra Fäladen. I de östra kommundelarna sker ingen 

större förändring. Skateparken i stadsparken är avsedd att utgöra en 

flexibel mötesplats inom den öppna ungdomsverksamheten. Samverkan 

med skola, polis samt sociala myndigheter kommer att utgöra en viktig 

del av arbetet. Organisationsförändringen innebär en minskad 

personalstyrka och förhandlingar pågår för närvarande. En del personal 

har sagt upp sig på eget initiativ och en del anställda går över till barn- 

och skolförvaltningarna, som främst söker utbildade fritidspedagoger. 

Förhoppningen är att ingen personal ska varslas. 

 

9. Flyktingmottagande 

Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att kultur- och 

fritidsnämnden har rekvirerat cirka 1,4 miljoner kronor i statsbidrag från 

myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stödet ges 

för att kommunen ska kunna erbjuda och utveckla sommarlovsaktiviteter 

som ger stimulans och personlig utveckling till alla barn i kommunen och 

kan användas som en del i arbetet med integrationsinsatser. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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§ 60 Redovisning av meddelanden 2016 
Dnr KU 2016/0011 

Sammanfattning 
Följande meddelanden har redovisats vid kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde den 9 juni 2016: 

1. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 88, avseende 

Matilda Wennbergs (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden, dnr KU 2016/0572 

2. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 90, avseende 

årsanalys 2015 för Lunds kommun, dnr KU 2016/0040 

3. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 105, avseende 

bättre förutsättningar för folkhälsofrämjande aktiviteter på Väster,  

dnr KU 2016/0573 

4. Beslut från kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 107, avseende 

medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever, dnr KU 2015/0388 

5. Beslut från kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 116, avseende 

nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser,  

dnr KU 2016/0041 

6. Beslut från kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 119, avseende risk- 

och sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2015, dnr KU 2016/0045 

7. Beslut från kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 126, avseende inköp 

av brits till specialomklädningsrum på Högevallsbadet samt utlåning av 

portabla hörslingor, dnr KU 2016/0502 

8. Beslut från kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 135, avseende 

handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med fordonsriktlinjer, 

dnr KU 2015/0707 

9. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 159, avseende 

delårsrapport per den 31 mars 2016, dnr KU 2016/0398 

10. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 162, avseende 

fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar,  

dnr KU 2016/0564 

11. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 163, avseende 

lokalbeställningar gällande Idalaskolan samt ny idrottshall på 

Idalaskolan, dnr KU 2015/0090 

12. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 177, avseende 

förslag om att sätta upp skyltar som märker ut bostäder för författare och 

konstnärer i Lund, dnr KU 2014/0543 
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13. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 172, avseende 

kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med handlingsplan för 

2016-2017, dnr KU 2016/0580 

14. Beslut från kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 178, avseende 

framtagande av ny informationsredovisning för Lunds kommun,  

dnr KU 2016/0581 

15. Beslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2016, § 200, avseende 

samverkanskoncept Vinterlund, dnr KU 2016/0651 

16. Beslut från byggnadsnämnden den 14 april 2016, § 74, avseende 

detaljplan för del av Renfanan 4 med flera i Södra Sandby,  

dnr KU 2014/0695 

17. Beslut från byggnadsnämnden den 14 april 2016, § 77, avseende 

detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 med flera i Lund, dnr KU 2013/0627 

18. Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet den 12 april 2016,  

dnr KU 2016/0133 

19. Inkommen skrivelse angående Lunds kulturskola, dnr KU 2016/0565 

20. Skrivelse från Gunnar Brådvik (L) angående införande av enhetlig 

skoltaxa för bad i Lunds kommun, dnr KU 2016/0619 

21. Skrivelse från Samverkan fria kulturaktörer i Lund angående 

plattform för att stärka och utveckla Lunds kulturliv, dnr KU 2016/0624 

22. Namninsamling till stöd för Teater Sagohuset med anledning av 

behov av nya lokaler, dnr KU 2016/0652 

23. Inkommen synpunkt gällande planerad nedläggning av Nöbbelövs 

stadsdelsbibliotek, dnr KU 2016/0647 

24. Inkommen synpunkt gällande planerad nedläggning av Nöbbelövs 

stadsdelsbibliotek, dnr KU 2016/0648 

25. Inkommen synpunkt gällande planerad nedläggning av Nöbbelövs 

stadsdelsbibliotek, dnr KU 2016/0649 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad redovisning av meddelanden samt lägga denna 

till handlingarna 
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Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Akten   
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§ 61 Redovisning av delegeringsbeslut 
2016 
Dnr KU 2016/0012 

Sammanfattning 
Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 35 § 

kommunallagen (1991:900) redovisats vid kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde den 9 juni 2016: 

5 Stipendie- och bidragsärenden (till och med den 31 mars 

2016) 
5.3 Beslut om föreningsbidrag 

Sammanställning av beslut om föreningsbidrag februari-mars 2016 
5.5 Beslut om verksamhetsbidrag inom kulturområdet 

1. Beslut om att avslå ansökan om kulturprojektbidrag inom Framtidens 

Lund avseende ansökan från Venturous handelsbolag gällande projektet 

Yonder, dnr KU 2016/0443 

5.10 Beslut om bidrag till sommarverksamhet för ungdomar 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om lovbidrag februari 2016 

4 Personalärenden 

4.5 Personalärenden avseende personal underställd enhetschef 

4.5.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex 

månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har 

delegerats till någon annan 

Sammanställning av beslut om anställning mars-juni 2016,  

dnr KU 2016/0038 

5 Stipendie- och bidragsärenden (från och med den 1 april 

2016)  

Delegat: Kulturchef Chris Schenlaer 

5.1 Beslut om ateljéstipendier 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om ateljéstipendium 2016-

2017 under april 2016 

5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om stöd till publika 

arrangemang under april-maj 2016 

5.5 Beslut om stöd till folkbildning samt lika rättigheter och 

möjligheter 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om utvecklingsbidrag för 

lika rättigheter och möjligheter under april 2016 
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5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, högtider och traditioner 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om närområdesbidrag till 

kultur, högtider och traditioner under april 2016 

Sammanställning av beslut om särskilda insatser för flyktingar under 

april 2016 

5 Stipendie- och bidragsärenden  

Delegat: Idrotts- och fritidschef Dan Kanter 

5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om stöd till föreningar med 

verksamhet för barn och unga under april 2016 

5.3 Beslut om stöd till ungas egen organisering 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om stöd till ungas egen 

organisering mars-juni 2016 

5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om stöd till publika 

arrangemang under april 2016 

5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, högtider och traditioner 

Sammanställning av beslut avseende ansökan om särskilda insatser för 

flyktingar under april 2016 

6 Övriga ärenden 
6.3 Yttrande i detaljplaneärenden vid enkelt förfarande samt i 

utställningsskedet 

Delegat: Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson 
1. Yttrande över detaljplan för Lysmasken 1 med flera i Södra Sandby, 

Lunds kommun, dnr KU 2015/0024 

Datum för beslut: 2016-05-20 

2. Yttrande över detaljplan för Kämnärsrätten 6 med flera i Lund, Lunds 

kommun, dnr KU 2015/0798 

Datum för beslut: 2016-05-20 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016 

 

 

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokoll 31 (31) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-06-09   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut samt lägga 

denna till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.” 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

 


