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§ 44
Val av justerare och godkännande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Sven Ingmar Andersson (C) till justerare samt att godkänna att
ärende 13, ”Fördjupning av översiktsplan för Brunnshög i Lund –
granskning”, tas bort från föredragningslistan som skickats ut 9 april 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) och budget 2014
Dnr KU 2013/0103
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag från kommunstyrelsen om ramar
för drift- och investeringsbudget för perioden 2014-2016 samt beskriver
konsekvenser i form av anpassningskrav för resursbehov och verksamhet.
Föreslagen nettokostnadsram för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2014 till
315 622 tkr (tusen kronor) och för 2015 och 2016 till 312 567 tkr per år.
Ökning av ram begärs för att täcka driftskostnader för åtgärder som inte finns
med i underlag för ram avseende perioden 2014-2016. För 2014 begärs 8 960
tkr, för 2015 10 667 tkr och för 2016 begärs 15 096 tkr. Utöver detta begär
nämnden ramökning för stöd till Byahusets vänner med 322 tkr.
Nämndens investeringsramar under perioden uppgår till 27 400 tkr för år 2014,
20 000 tkr för år 2015 och 25 000 tkr för år 2016.
Utöver ovanstående investeringsramar föreslår nämnden att ytterligare 12 000
tkr för 2014, 7 000 tkr för 2015 samt 4 000 tkr för 2016 tillförs nämnden i
utökad investeringsram.

Yrkanden
Joakim Friberg (S) gör följande tilläggsyrkanden:
att
att
att
att
att
att

begära full kompensation för löne- och prisökningar med 2 250 tkr.
begära täckning av hyreskostnad för hyra av idrottshall på Medicon
Village med 250 tkr.
begära ramökning med 600 tkr för att stärka kulturskolan
begära ramökning med 1 500 tkr för fri simundervisning i grundskolan
begära 150 tkr för genomförandet av HBT-certifiering
begära ramökning med 600 tkr för återställning av bidraget till
bildningsförbunden till 2011 års nivå
samt säryrkandet

att

begära 322 tkr i ramökning för stöd till Byahusets vänner.

Erik Hammarström (MP) yrkar:
att
att

Justerare

begära täckning av hyreskostnad för hyra av idrottshall på
Medicon Village.
begära full kompensation för löne- och prisökningar med 2 250 tkr.
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att
att
att
att
att
att

begära 600 tkr för att stärka Kulturskolan.
begära 1 500 tkr för fri simundervisning i grundskolan.
begära 300 tkr för HBT-certifiering.
begära 500 tkr för återställande av stöd till studieförbunden.
begära 500 tkr för eftersatt underhåll.
begära 322 tkr för stöd till föreningen Byahusets vänner.

Saima Jönsson Fahoum (V) instämmer i Joakim Fribergs (S) yrkande med
följande tilläggsyrkande:
att

780 tkr tillförs Järnåkra bibliotek.

Ordföranden Holger Radner (FP) med instämmande av Louise Burman (M)
yrkar i enlighet med förvaltningens förslag:
att

tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2014-2014 med budget för 2014 för
drift- och investeringsresurser enligt förslag,

att

tillstyrka förslag till oförändade fullmäktige- och nämndsmål samt förslag
till förändrade indikatorer,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram om 8 960 tkr för år 2014,
10 667 tkr för år 2015 och 15 096 tkr för år 2015 i resursförstärkning
enligt ovanstående beskrivning av specificerade åtgärder och planerade
verksamheter,

att

av kommunstyrelsen begära att för den kulturpolitiska handlingsplanen
enligt bilaga 1 använda 10 000 tkr per år från och med 2014 och framåt,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram om 12 000 tkr för
år 2014, 7 000 tkr för år 2015 och 4 000 tkr för 2016,

att

tillstyrka förslag på gemensamma lokaler för gymnasieskolans estetiska
program och den kommunala kulturskolan i Lunds kommun,

att

överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran om
ökade resurser utanför ram,

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att senast i september 2013
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för 2014.

samt gör följande tilläggsyrkanden:
att

Justerare

ej minska anslag till Järnåkra bibliotek med 90 000 kr, medel till
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Järnåkra ska tas från bibliotekets övriga verksamhet.
att

inte minska anslagen till humorfestivalen med 500 000 kr, medel till
festivalen ska tas från kulturverksamheten.

att

yrka avslag på Socialdemokraternas säryrkande att begära 322 tkr i
ramökning för stöd till Byahusets vänner.
och

att

yrka avslag på Kristdemokraternas säryrkande att öka underhållet
och säkerhet av ridvägar med 250 tkr genom en årlig omdisponering
inom verkstadens budget (se nedan).

Sven Ingmar Andersson (C) instämmer i Holger Radners (FP) tilläggsyrkande
om Järnåkra bibliotek och gör följande tilläggsyrkanden:
att
att

öka ramen med 500 tkr för kulturskolan med medel från kultur- och
fritidsförvaltningens stab.
öka ramen för Byahusets vänner med 322 tkr medel från kulturoch fritidsförvaltningens stab.

Zoltan G Wagner (KD) instämmer i ordförande Holger Radners (FP) m.fl.
yrkanden och gör följande tilläggsyrkanden:
att
att

öka tillgängligheten på kulturskolan genom att årligen tillskjuta 500 tkr
genom att omfördela konsthallens budget.
tillskjuta 250 tkr för att utarbeta förslag till lösning av de lokalbehov
som kampsporter såsom budo, boxning och fäktning genom en
omdisponering av ledningsgruppens budget.
samt säryrkandet:

att

öka underhållet och säkerhet av ridvägar med 250 tkr genom en årlig
omdisponering inom verkstadens budget.

Beslutsgång
Beslut 1
Ordföranden ställer samtliga yrkanden, dock ej säryrkandena, mot varandra och
finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare
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Ordföranden meddelar att hans yrkande är huvudförslag. Ordföranden ställer
Joakim Fribergs (S), Erik Hammarströms (MP), Saima Jönsson Fahoum (V) och
Zoltan G Wagners (KD) yrkanden mot varandra för att utse motförslag till
huvudförlaget. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Joakim
Fribergs (S) yrkande som motförslag.
Ordföranden ställer proposition på sitt och Joakim Fribergs yrkande och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer ordförandens yrkande röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar
Andersson (C), Zoltan G Wagner (KD) och ordförande Holger Radner (FP)
röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut 2
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) säryrkande, med instämmande av Sven
Ingmar Andersson (C), om att begära 322 tkr i ramökning för stöd till Byahusets
vänner mot sitt eget yrkande om avslag. Ordföranden finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer ordförandens yrkande röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Zoltan G Wagner
(KD) och ordförande Holger Radner (FP) röstar Ja.
Sven Ingmar Andersson (C), Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord
Justerare
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Håkansson (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar
Nej.
Med fem Ja-röster mot sex Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med Joakim Fribergs yrkande.
Beslut 3
Ordföranden ställer Zoltan G Wagners (KD) yrkande om att öka underhållet och
säkerhet av ridvägar med 250 tkr genom en årlig omdisponering inom
verkstadens budget mot sitt eget yrkande om avslag. Ordföranden finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2014-2014 med budget för 2014 för
drift- och investeringsresurser enligt förslag,

Justerare

att

tillstyrka förslag till oförändade fullmäktige- och nämndsmål samt
förslag till förändrade indikatorer,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i driftsram om 8 960 tkr för år
2014, 10 667 tkr för år 2015 och 15 096 tkr för år 2015 i
resursförstärkning enligt ovanstående beskrivning av specificerade
åtgärder och planerade verksamheter,

att

av kommunstyrelsen begära att för den kulturpolitiska handlingsplanen
enligt bilaga 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse använda 10 000 tkr per
år från och med 2014 och framåt,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram om 12 000 tkr
för år 2014, 7 000 tkr för år 2015 och 4 000 tkr för 2016,

att

tillstyrka förslag på gemensamma lokaler för gymnasieskolans estetiska
program och den kommunala kulturskolan i Lunds kommun,

att

överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram,

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att senast i september 2013
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för 2014.

att

inte minska anslag till Järnåkra bibliotek med 90 000 kr, medel till
Järnåkra ska tas från bibliotekets övriga verksamhet.

att

inte minska anslagen till humorfestivalen med 500 000 kr, medel till
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festivalen ska tas från kulturverksamheten.
samt
att

begära 322 tkr i ramökning för stöd till Byahusets vänner.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut 1 (bilaga 1).
Miljöpartiet reserverar sig mot beslut 1, (bilaga 2).
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslut 1 till förmån för eget yrkande.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslut 3 att inte bevilja medel till ridvägar
enligt eget yrkande.
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna för följande anteckning till protokollet:
”Socialdemokraterna stödjer intentionen i Kristdemokraternas förslag om
utökade resurser för ridvägar. Dock anser de inte att detta kan ske utan en
ramökning.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 46
EVP 2014-2016 med budget 2014: Förutsättningar för
ersättning till Kulturhistoriska Museet, Föreningen
Kulturmejeriet, Lunds Ungdoms & Hemgård och
Friluftsfrämjandet i Lund.
Dnr KU 2013/0191
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen stöd och ersättning till verksamheten vid Kulturens museum, Mejeriet och Skryllegården (Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Lund) för genomförande av uppdragsöverenskommelser samt
till Lunds Ungdoms- och hemgård enligt avtal. Föreningarna redovisar för varje
år hur man genomfört uppdrag respektive verksamhet och vad man begär för
stöd inför nästkommande år.
Inför nytt kalenderår fastställer nämnden stöd och ersättning efter förslag från
förvaltningen och respektive verksamhetschef. Kultur- och fritidsförvaltningen
har i sin tjänsteskrivelse redovisat förslag till stöd- och ersättningsnivå för 2014
för berörda organisationer för genomförande av uppdrag eller enligt avtal.
Kultur- och fritidsnämnden beviljar totalt 26 501 tkr till verksamheterna år
2014.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att Kulturhistoriska föreningens anslag under 2014 inte
ska sänkas utan bibehållas på 2013 års nivå.
Ordförande Holger Radner (FP) yrkar att Kulturhistoriska föreningens anslag
under 2014 inte ska sänkas utan bibehållas på 2013 års nivå samt att anslagen
till Mejeriet inte skall öka år 2014 enligt följande:

Justerare

att

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för 2014 erhåller 8 844 tkr (tusen kronor) i
bidrag för verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att
resurser om 6 328 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för
drift och fastighetsunderhåll, sammanlagt 15 172 tkr,

att

Föreningen Kulturmejeriet för 2014 erhåller 2 598 tkr i bidrag för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och utrustning samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhanda fastigheten Mejeriet 1
(4 106) tkr enligt uppdragsöverenskommelse, sammanlagt 6 704 tkr

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för 2014 erhåller 1 724 tkr i
ersättning för verksamhet enligt avtal samt att förvaltningen avsätter
medel för att tillhandahålla fastigheten S:t Mikael 6 (478 tkr) enligt
avtal, sammanlagt 2 202 tkr
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att

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för 2014 erhåller
2 423 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om
Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt och Joakim Fribergs yrkande mot varandra och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för 2014 erhåller 8 844 tkr (tusen kronor) i
bidrag för verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att
resurser om 6 328 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för
drift och fastighetsunderhåll, sammanlagt 15 172 tkr,
att

Föreningen Kulturmejeriet för 2014 erhåller 2 598 tkr i bidrag för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och utrustning samt att
förvaltningen avsätter medel för att tillhanda fastigheten Mejeriet 1
(4 106) tkr enligt uppdragsöverenskommelse, sammanlagt 6 704 tkr

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för 2014 erhåller 1 724 tkr i
ersättning för verksamhet enligt avtal samt att förvaltningen avsätter
medel för att tillhandahålla fastigheten S:t Mikael 6 (478 tkr) enligt
avtal, sammanlagt 2 202 tkr

att

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund för 2014 erhåller
2 423 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om
Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund
Akten
Justerare
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§ 47
Reviderad internbudget för 2013 till följd av förändrad ram
Dnr KU 2013/0188
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förändringar i internbudget för 2013 till
följd av förändrad ram från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden har genom beslut av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige fått ett tilläggsanslag om 2 128 tkr (tusen kronor) enligt
nedanstående sammanställning.




322 tkr till Byahusets vänner enligt kommunstyrelsens beslut 2012-12-05,
§ 339,
306 tkr för ramjustering till följd av läraravtalet enligt kommunfullmäktiges
beslut 2013-01-31, § 6,
1 500 tkr för eftersatt underhåll idrotts- och fritidsanläggningar enligt
kommunstyrelsens beslut 2013-02-06, § 44.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut den 27 mars 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna att följande justeringar i internbudgeten görs:
att
att
att

öka internbudget för fritidsverksamheten med 322 för Byahusets
vänner,
öka Kulturskolans internbudget med 306 tkr på grund av läraravtalet,
öka internbudget för idrottsverksamheten med 1 500 tkr för eftersatt
underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 48
Delårsrapport 2013
Dnr KU 2013/0187
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar delårsbokslut per den 31 mars 2013
jämte bokslutsprognos för 2013. Kultur- och fritidsnämnden bedömer vid
mötet att verksamhetens driftskostnader och investeringsutgifter under 2013
kommer att kunna rymmas inom fastställda ramar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna delårsrapport med bokslutsprognos per den 31 mars 2013
för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§ 49
Ansökan om medel för Mångfaldsrundan 2013
Dnr KU 2013/0165
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 120 tkr för genomförande av
mångfaldsrundan 2013. Från och med 2013 har ansvaret för genomförandet
av mångfaldsrundan förts över från kultur- och fritidsförvaltningens stab, till
kulturverksamheten. Mångfaldsrundan genomförs i år samtidigt med och i
samverkan med engångsarrangemanget We Party Too, med anledning av
Eurovision Song Contest i Malmö 14-18 maj 2013. Arrangemanget We
Party Too genomförs med separata medel inom förvaltningens budgetram.
Budget Mångfaldsrundan 2013
Marknadsföring, samverkan med budget We Party Too
Programverksamhet mångfald, samverkan We Party Too
Upptaktsmöte/Uppföljning/inspiration
TOTALT

50 tkr
55 tkr
15 tkr
120 tkr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 4 april 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ansöka om 120 tkr från Kommunstyreslen för genomförandet av
mångfaldsrundan 2013.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 50
Redovisning av förslag gällande placeringar av en
skateboardanläggning i Lund
Dnr KU 2013/0101
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 28 januari 2013 kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa
förslag på lämpliga placeringar av en skateboardanläggning i Lund. Kulturoch fritidsförvaltningen föreslår att placeringen av en skateboardanläggning
är lämpligast i stadsparkens sydöstra del mot Ringvägen, söder om Mejeriet.
De ger även förslag på alternativa placeringar i Lund, nämligen St Hans
Backar, väster om Gässlingavägen, Fågelvallen och vid Smörlyckans
idrottsplats. Investeringsutgifter för att anlägga en 2000 kvm stor
skateanläggning med tillhörande kringytor är beräknad till cirka 11 miljoner
kronor. Kostnad för årlig drift och underhåll beräknas till cirka 1.5 miljoner
kronor per år vid full utbyggnad.
Yrkanden
Ordföranden Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens
förslag, enligt följande:
att överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott
att begära resurstillskott i driftsbudget med 300 tkr för framtagande av
förutsättningar och handlingar för att påbörja planeringen av en
skateanläggning på centralt läge i Lund,
samt
att i övrigt hänvisa till kultur- och fritidsnämndens yttrande över behov av
resurser i förslag till EVP 2014-2016 med budget för 2014
Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum
(V) gör följande tilläggsyrkande:
att kultur- och fritidsnämnden förordar stadsparken för en skateanläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt och Joakim Fribergs (S) m.fl.
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer ordförandens yrkande röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar
Andersson (C), Zoltan G Wagner (KD) och ordföranden Holger Radner
röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med ordförandens yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott
att

begära resurstillskott i driftsbudget med 300 tkr för framtagande av
förutsättningar och handlingar för att påbörja planeringen av en
skateanläggning på centralt läge i Lund,
samt

att

i övrigt hänvisa till kultur- och fritidsnämndens yttrande över
behov av resurser i förslag till EVP 2014-2016 med budget för 2014.

Reservation
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga
3).
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna gör följande anteckning till protokollet: ”Stadsparkens
sydöstra hörn är den enda lämpliga platsen för en skateanläggning i centrala
Lund.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 51
Besvarande av skrivelser från Poseidon gällande
strategi för bad- och simverksamheter och drift av
Källbybadet
Dnr KU 2013/0098, 2013/0162
Sammanfattning
Simklubben Poseidon har under hösten 2012 inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen i Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden har fått
skrivelsen till sig för besvarande. Simklubben Poseidon har den 6 mars 2013
även inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden angående
drift och skötsel av Källbybadet.
I nämndens svar på de båda skrivelserna framgår att förvaltningens personal
för en kontinuerlig dialog med de olika föreningar och intressenter som
bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i Högevall. Nämnden anser att
ytterligare styrgrupper inte behövs i dagsläget men att förvaltningen har
ambitionen att ha kontinuerliga brukarrådsmöten med Simklubben Poseidon
och de föreningar som har sin verksamhet förlagd till anläggningen. Kulturoch fritidsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten för annan
intressent än kommunen att ta över drift och skötsel av Källbybadet, en
förändring kan dock tidigast göras år 2014.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 april 2013.
Skrivelse Simklubben Poseidon, Angående drift och skötsel av Källbybadet
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21, 28 januari 2013.
Skrivelse Simklubben Poseidon, Förslag till framtagande av strategi för badoch simverksamheter i Lund, 31 oktober 2012.

Yrkanden
Ordförande Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag
enligt följande:
att

överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott

att

begära resurstillskott i driftsbudget med 300 tkr för framtagande av
förutsättningar och handlingar för att påbörja planeringen av en
skateanläggning på centralt läge i Lund,

samt
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att

i övrigt hänvisa till kultur- och fritidsnämndens yttrande över behov
av resurser i förslag till EVP 2014-2016 med budget för 2014

Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum
(V) yrkar avslag på förvaltningens andra och tredje att-sats, nämligen:
”att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för
andra intressenter än Lunds kommun att ansvara för drift och skötsel av
Källbybadet och övriga friluftsbad i kommunen,
och
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över ingångna
kioskavtal på Källbybadet och vid övriga friluftsbad i Lunds kommun för att
kunna säga upp dessa avtal i tid om det blir aktuellt med en annan intressent
än kommunen att från 2014 ta över drift och skötsel av Källbybadet och
eventuellt vid övriga friluftsbad i kommunen.”

Beslutsgång
Ordföranden Holger Radner (FP) ställer proposition på sitt och Joakim
Fribergs yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer ordförandens yrkande röstar Ja
Den som stödjer Joakim Fribergs yrkande röstar Nej
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Martin Klette (FP), Sven Ingmar
Andersson (C), Zoltan G Wagner (KD) och ordföranden Holger Radner
röstar Ja.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik
Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Nej.
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i
enlighet med ordförandens yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens svar såsom nämndens svar på
Justerare

Utdragsbestyrkande
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den skrivelse Simklubben Poseidon ställt till kommunstyrelsen,
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för
andra intressenter än Lunds kommun att ansvara för drift och skötsel av
Källbybadet och övriga friluftsbad i kommunen,
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över ingångna
kioskavtal på Källbybadet och vid övriga friluftsbad i Lunds kommun
för att kunna säga upp dessa avtal i tid om det blir aktuellt med en annan
intressent än kommunen att från 2014 ta över drift och skötsel av
Källbybadet och eventuellt vid övriga friluftsbad i kommunen.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.

Beslut expedieras till:
Simklubben Poseidon
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 52
Skrivelse från Socialdemokraterna till nämnden
gällande lokaltaxor och bidrag inför
utredningsuppdrag 2013
Dnr KU 2013/0150
Sammanfattning
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en
skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, ”Lokalkostnadsbidraget kvar och
utökat för ungdomsaktiviteter i Victoriastadion med anledning av nytt avtal
med Lugi Motion och ATL”. Förslaget innebär sammanfattningsvis att
verksamma föreningar på Victoriastadion ska erhålla utökat
lokalkostnadsbidrag från 8 poäng till 18 poäng per sammankomst.
När förslag ges om förändringar i bidragsreglerna är det angeläget att sätta
in förslaget i en helhet och att göra konsekvensbedömningar innan beslut
fattas. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Socialdemokraternas skrivelse att låta frågan utredas inom ramen för den
pågående bidragsutredningen.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas skrivelse, Lokalkostnadsbidraget kvar och utökat för
ungdomsaktiviteter i Victoriastadion med anledning av nytt avtal med Lugi
Motion och ATL, den 12 februari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inom ramen för
bidragsutredningen utreda förutsättningar och konsekvenser av ett
lokalkostnadsbidrag enligt punkt 5.2 i reglerna för bidrag till
ungdomsföreningar för föreningar verksamma i Victoriastadion.

Beslut expedieras till:
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Förslag till Energiplan för Lunds kommun 2013
Dnr KU 2013/0127
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har upprättat förslag till
”Energiplan för Lunds kommun 2013”, vilken skickats till kultur- och
fritidsnämnden på remiss. Energiplanen visar hur kommunen ska gå tillväga
för att minska utsläpp av växthusgaser, nå interna mål, vara ett föredöme
och initiativtagare till hållbara förändringar och en omställning av en samlad
klimat- och energistrategi. Energiplanen är avgränsad geografiskt till Lunds
kommun och ska samordnas med revideringsarbetet av nya Lunds program
för ekologisk hållbar utveckling (LundaEko).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, förslag till Energiplan för Lunds
kommun, 6 februari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 mars 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka Lunds kommuns Energiplan, samverka med
serviceförvaltningen och att arbeta aktivt med beteendefrågor mot
brukare och personal. Energiplanen beaktas i EVP arbetet och
revideringen av LundaEko och förvaltningens miljömål.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoutskottet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Remiss - Mark- och bostadsförsörjningsprogram
MBP2014-2016 med utblick mot 2018
Dnr KU 2013/0190
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har översänt förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2013-2016 med utblick mot 2018 för yttrande.
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP, är kommunens program
för förberedelse för och genomförande av detaljplaner som reglerar
utbyggnaden av områden för boende och verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget till mark- och
bostadsförsörjningsprogram under förutsättning att förvaltningens verksamhetsutbud ges möjligheter att utvidgas för att kunna ge god service till
boende i nya bostadsområden.

Beslutsunderlag
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2013.
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016 med utblick mot
2018 mars 2012.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
till tekniska nämnden överlämna yttrande i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Remiss - Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun, GNP 2014-2016
Dnr KU 2013/0189
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt ”Förslag till
åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun (GNP)
2014-2016”. GNP är operativt till sin karaktär, omfattar en treårsperiod och
bygger till stor del på föregående program (GNP 2013 – 2016). Programmet
utarbetas på motsvarande sätt som och behandlas parallellt med mark- och
bostadsförsörjningsprogrammet (MBP). Programmet utgör också underlag
till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige
fastställer GNP efter hörande av berörda nämnder.
GNP är ett viktigt styrinstrument även för kultur- och fritidsnämnden och
kan användas i högre utsträckning än vad som sker idag, dels som
planeringsinstrument och dels som underlag för förslag till drifts- och
investeringsbudget. Kultur- och fritidsnämnden framhåller behovet av att
samverka tidigt i planeringsprocessen kring utformningen av grönstrukturen
i kommunen så att lundaborna får tillgång till stimulerande miljöer för
fysisk aktivitet, möten och kulturella upplevelser. För detta behövs en mer
formaliserad samverkansstruktur på tjänstemannanivå.

Beslutsunderlag
”Remiss - Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun, GNP 2014-2016”, tekniska förvaltningen den 22 mars
2013.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Deleg. nr

Datum och beslutande

1

Beslut om avslag på ansökan
om ”midsommarfirande vid
Skryllegården”,
Friluftsfrämjandet
KU 2013/0200

8.4.5

2013-04-03
Torsten Schenlaer
kulturchef

2

Beslut om avslag på ansökan
om kulturprojektbidrag till
Seriefrämjandet ”Utopiska
visioner”
KU 2013/0171

8.4.5

2013-04-02
Torsten Schenlaer,
kulturchef

3

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag för ”Romsk
Nationaldag”, KU 2013/0185

8.4.5

2013-04-03
Torsten Schenlaer,
kulturchef

4

Beslut om beviljande av
kulturprojektbidrag till ”Genarp
möter våren”
KU 2013/0053

8.4.5

2013-04-04
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

5

Beslut om beviljande av bidrag
till pensionärsförening,
Lundabygdens RPG-förening.
KU 2013/0112-27

7.4.7

2013-04-04
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

6

Beslut om beviljande av bidrag
till pensionärsförening, PRO.
KU 2013/0112.

7.4.7

2013-03-19
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

7

Beslut om beviljande av bidrag
till pensionärsförening,
Lärarseniorer i Lund,
SEniÅrerna, Moderata Seniorer
i Lund NSL.
KU 2013/0112

7.4.7

2013-03-20
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

8

Beslut om beviljande av bidrag
till pensionärsförening, SPF
Lundakretsen: SPF Lundensis,
SPF Dalbybygden, SPF Södra
Sandby, SPF Stångby, SPF

7.4.7

2013-04-02
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

Justerare
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Romele, SPF Lund Öster, Lund
CEntrum
KU 2013/0112
9

Beslut att bevilja bidrag till
studieförbund enligt fastställda
regler
Studieförbundet Kulturens
Bildningsverksameht (KBV)
kvartal 1-4 KU 2013/0142-11

7.4.6

2013-04-02
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

10

Beslut att bevilja bidrag till
studieförbund enligt fastställda
regler kvartal 1-4:
ABF, Frikyrkliga
Studieförbundet Bilda,
Folkuniversitetetm Ibn Rushd
Studieförbund,
Medborgarskolan, NBV,
Sensus, Studiefrämjandet,
Vuxenskolan (SV)
KU 2013/0142-12

7.4.6

2013-03-28
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

11

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarförening enligt
fastställda regler. Irakiska
kvinnoföreningen
KU 2013/0090-20

7.4.3

2013-04-09
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

12

Beslut att bevilja bidrag till
invandrarförening enligt
fastställda regler. Afghanska
kulturföreningen, Demokratiska
Irakiernas Förening i Skåne
(DIF), Eritreanska Föräldrars
kulturförening i Lund, Islamisk
Center Muslim Students,
Kinesiska barn och föräldrar i
Lund, Kinesiska föreningen i
Lund, Kinesiska
ingenjörsföreningen i Lund,
Mandeiska kulturföreningen,
Sudanesiska föreningen i Lund.
KU 2013/0090-21

7.4.3

2013-03-20
Bengt Persson,
utvecklingsstrateg

Nr 40- 53, delegationsbeslut i personalärenden 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

25

2013-04-18

§ 57
Rapporter
A. Högevall, rapportering om profilering till KSAU samt vidare
förbättringsarbete.
Idrottschef Dan Kanter informerar om förvaltningens redovisning för
kommunstyrelsens arbetsutskott gällande reviderad profilering på Högevall.
Material såsom arbetskläder och affischer som trycks upp efter hand kommer att
kompletteras med ”Lund” eller Lunds stadsvapen i logotypen.
Vidare har slutbesiktning ännu inte gjorts av badet och det återstår att justera
bland annat styrning och klortillverkning. Förvaltningen ser över det avtal som
gäller för matservering vid större arrangemang på badet.
B. Victoriastadion och Lugi badminton
Utvecklingsstrateg Per Hellman meddelar att förhandlingarna verkar närma sig
ett avslut med Lugi Badminton gällande Victoriastadion, men att inget avtal
slutits ännu.
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§ 58
Meddelanden
Serviceförvaltningen - Ingångsättningstillstånd Klostergårdens IP.
KU 2012/0031
Byggnadsnämnden - Detaljplan för del av Stångby 5:28 –
granskningshandling.
KU 2012/0481
Kommunstyrelsen – Beslut § 109 Tilläggsanslag för valborgsfirande i
stadsparken.
KU 2012/0577
Kommunstyrelsen – Beslut § 83 Uppförandekod vid upphandlingar
KU 2013/0195
Kommunfullmäktige - May Haitham Rashids (S) avsägelse av uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
KU 2013/0198
Kommunfullmäktige - § 511, Nya mål för rättvist upphandlade produkter
KU 2013/0220
Dalby byråd – Skrivelse angående busstrafik på Genarpsvägen i Dalby
KU 2013/0221
Tekniska nämnden – Förslag till bildande av biotopskyddsområde av
betesmarken Hardebergaängen inom fastigheten Hardeberga
KU 2013/0229
Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund (PIL) – Synpunkter på
kultur- och fritidsnämndens kallelse 2013-04-18.
KU 2013/0247

Justerare

Utdragsbestyrkande

