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§ 131
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna föredragningslista för kultur- och fritidsnämndens möte
samt att lägga till en rapport skate och migrering av kommunens
ärenderapporteringssystem under § 148, Rapporter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Bokslutsprognos för kultur- och fritidsnämnden
2013
Dnr KU 2013/0623
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar bokslutsprognos för driftoch investeringsbudget för verksamhetsåret 2013.
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget uppgår år 2013 till 316,4
miljoner kronor och förvaltningens beräknar att 306,5 miljoner
kronor kommer att gå åt under året. Förvaltningen prognostiserar
därmed ett driftsöverskott om 9,9 miljoner kronor.
Förvaltningens investeringsresurser för 2013 uppgår till 29,5
miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar att använda 18,1
miljoner kronor under 2013 vilket ger ett överskott om 11,4 miljoner
kronor som kommer att begäras överförda till 2014 års
investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna bokslutsprognos 2013.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Begäran till kommunstyrelsen om överföring av medel till
2014 för eftersatt underhåll av idrotts- och
fritidsanläggningar
Dnr KU 2013/0624
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar åtgärder för eftersatt underhåll vid idrottsoch fritidsanläggningar under år 2013 samt begär överförande av medel från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämndens ram för eftersatt
fastighetsunderhåll för år 2014.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2013.
Bilaga med redovisade kostnader 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära att resurser för eftersatt
fastighetsunderhåll om 1 500 tkr överförs till kultur- och
fritidsnämndens ram för driftbudget för 2014.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Begäran om utökad ram för hyra på Högevall
Dnr KU 2013/0626
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internt hyresavtal med servicenämnden
för Högevall. Hyran baseras på en preliminära investeringsutgift som uppgick
till 295 000 tkr för uppförandet av badet. Efter att projektet slutredovisats uppgår
projektets utgifter till 324 652 tkr. Hyran för badet kommer därmed att öka för
vilket kultur- och fritidsnämnden begär täckning i ram för driftbudget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstskrivelse den 4 december 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2013.
Hyresberäkning från servicenämnden efter slutredovisning av projekt
Högevallsbadet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
av kommunstyrelsen begära utökning av ram för driftbudget för
2013 med 1 746 tkr,
att
av kommunstyrelsen begära utökning av ram för 2014 med
2 095 tkr,
samt
att

av kommunstyrelsen begära utökning av ram för driftbudget i
EVP 2015-2017 med 2 095 tkr per år.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör följande anteckning till
protokollet:
Vi anser att det är orimligt att kultur- och fritidsnämnden ska debiteras full hyra
för Högevallsbadet. Det med anledning av att servicenämnden ännu inte
levererat en funktionsduglig anläggning. Hyran för anläggningen borde spegla
graden av levererad funktionalitet. Det rimliga i och med detta borde snarare
vara att hyran sänks kraftigt till dess att en fullvärdig anläggning levererats av
servicenämnden. Då vi inser att så sannolikt inte kommer att ske och att
nämnden kommer debiteras full hyra från och med mars 2013 väljer vi att inte
lägga något eget yrkande i detta skede.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Ersättning till Kulturcentrum Skåne
Dnr KU 2013/0625
Sammanfattning
Bidraget till Kulturcentrum Skåne är uppdelat i dels ett verksamhetsbidrag, dels
ett bidrag baserat på elevantal för elever skrivna i Lund. För år 2012 uppgick
elevbidraget till 185 tkr per elev och år. Antalet elever från Lund ökar från och
med den 1 januari 2014 från åtta till nio. Kultur- och
fritidsförvaltningen begär därför en utökning av ramen för år 2014 med 185 tkr
för vidare befordran till Kulturcentrum Skåne.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets Utvecklingsavdelnings tjänsteskrivelse
den 21 november 2011
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2011
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2013
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
äska hos kommunstyrelsen om en utökning av budgetramen för
2014 med 185 tkr för vidare befordran till Kulturcentrum Skåne.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Intern kontroll 2013
Dnr KU 2012/0569
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i denna skrivelse utfallet av det interna
kontrollarbetet under år 2013. Utgångspunkten för granskningen har varit de
kontrollmål som antogs av kultur- och fritidsnämnden i handlingsplanen för
intern kontroll för 2013.
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 nämnden har upprättat. Kontrollen gällande
rekrytering, mutor och korruption och avtalshantering visar emellertid att
förvaltningen bör följa upp dessa kontrollmål ytterligare och vidta åtgärder så att
dessa rutiner förbättras och att fastställda regler beaktas. Övriga kontrollmål kan
lämnas efter denna genomgång.
Beslutsunderlag
Handlingsplan intern kontroll 2013, fastställd av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2013
med bilaga Internkontrollrapporter 1 till 6.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens uppföljning av intern kontroll för
kultur- och fritidsnämnden 2013.
att

översända beslutet till kommunstyrelsen såsom kultur- och
fritidsnämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Nämndsmål för kultur- och fritidsförvaltningens
miljöledningssystem 2014 - 2016
Dnr KU 2013/0621
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att övervaka förvaltningens
miljöledningsarbete. Nämnden ska fastställa miljöpolicy med nämndmål enligt
fastställd tidsplan. Enligt miljöledningsgruppens tidsplan ska nya nämndsmål
fastställas inför perioden 2014-2016.
Förvaltningens miljöledningsgrupp har utarbetat följande nämndsmål för
perioden 2014-2016.
Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för:
att

i samverkan med serviceförvaltningen minimera
energikonsumtionen i förvaltningens lokalbestånd
(förbrukning av naturresurser),

att

verka för ökat miljöengagemang hos besökare, brukare och
personal inom förvaltningens verksamhetsområde
(indirekt påverkan),

att

miljöeffekter alltid redovisas vid beslut och upprättande av planer
(indirekt påverkan).

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober 2013.
Lista över miljöaspekter för kultur- och fritid, bilaga 1.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens förslag till nämndsmål för miljö
2014 - 2016.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Inrättande av en konst- och kulturhall i Lund
Dnr KU 2013/0595
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag lägga fram ett förslag till
utvecklingsprojekt omfattande Lunds Konsthalls publika verksamhet och
verksamhet i ett alternativt konst- och kulturcentrum i centrala Lund.
Förvaltningens förslag om Stenkrossen 2 ska ligga till grund för förslaget som
inte behöver rymmas inom förvaltningens ekonomiska ram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Förslag att inrätta en konst- och
kulturhall, den 5 november 2013.
Holger Radners (FP) skrivelse, Projekt ang. inrättandet av en konst- och
kulturhall i Lund för att främja ett brett utbud, den 27 oktober 2013.
Kultur-och fritidsförvaltningens skrivelse, Stenkrossen som modellbygge
och Stenkrossen 2 - ett oömt kulturcentrum, den 2 september 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslaget till genomförande av projektet
Black Box - White Box perioden 2014-2016 under förutsättning
att medel beviljas från kommunstyrelsen.
att

ansöka om 1 600 tkr årligen under perioden 2014-2016 från
kommunstyrelsen för genomförandet av projektet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Risk och sårbarhetsanalys och krisberedskapsplan för
kultur- och fritidsnämnden
Dnr KU 2013/0615
Sammanfattning
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska samtliga kommuner upprätta en
risk- och sårbarhetsanalys samt en krisberedskapsplan. I Lunds kommun ska
varje förvaltning upprätta en risk- och sårbarhetsanalys och en
krisberedskapsplan vilka ska komplettera och vara förenliga med den
kommunövergripande analysen och planen. Kultur- och fritidsförvaltningen har
tagit fram ett förslag till en sådan plan.
Beslutsunderlag
Lunds kommuns handbok till stöd för upprättande av krisberedskapsplaner och
risk- och sårbarhetsanalyser, den 1 februari 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys,
den 5 november 2013.
Kultur- och fritidsförvaltningens krisberedskapsplan, den 12 november 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till risk- och
sårbarhetsanalys.
att

anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
krisberedskapsplan.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på
kultur- och fritidsförvaltningen 2013
Dnr KU 2013/0622
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, till exempel saknas det tydliga uppföljningsbara mål och majoriteten
av skyddsombuden har inte genomgått någon utbildning de senaste fem åren.
Med anledning av bristerna har förvaltningen arbetat fram åtgärder angivna i en
handlingsplan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
samtliga nyanställda ska ta del av den webbaserade introduktionen,
särskilt det som rör arbetsmiljö.
att

verksamheterna ska upprätta årsplanering för 2014 års
arbetsmiljöarbete.

att

samtliga chefer och skyddsombud som inte genomgått
arbetsmiljöutbildning inom den senaste femårsperioden, ska genomgå
verksamhetsanpassad sådan.

att

den psykosociala arbetsmiljön ska undersökas på varje arbetsplats.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter 2013-2015
Dnr KU 2013/0573
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått förslaget till ”Handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter” från kommunstyrelsen för
yttrande. Förvaltningen välkomnar handlingsplanens syften och insatser, men
anser att de grundläggande begreppen behöver förklaras och att det behövs
praktisk vägledning för att underlätta arbetet med planens konkreta åtgärder.
Förvaltningen menar också att planen skulle bli tydligare och lättare att arbeta
med om den utgick från en övergripande hållning. Som exempel nämns
förvaltningens egen ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” som bygger på en
normkritisk hållning till diskriminering och exkludering. Regelbundna
kommunövergripande uppföljmöten skulle också kunna stimulera
förvaltningarnas engagemang och praktiska arbete med planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 september 2013
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 4 november 2013
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna och till kommunkontoret översända nämndens
synpunkter på förslaget till Handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter 2013-2015.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 142
Begäran till servicenämnden om ansökan av detaljplan för
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2013/0627
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011 att förorda en placering av
ny ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i enlighet med kommunkontorets
utredning. För att en ny anläggning ska kunna realiseras krävs det att en
detaljplaneläggning görs av fastigheten Ladugårdsmarken 5:8. Kultur- och
fritidsnämnden begär av servicenämnden att ansöka om detaljplaneprövning för
Ladugårdsmarken 5:8.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2011
Kartbild Ladugårdsmarken 5:8 den 30 november 2011
Kostnadskalkyl den 28 november 2010
Stadsbyggnadskontorets PM angående lokalisering av nytt ridhus den 6 februari
2011
Inriktningsbeslut rörande nytt ridhus den 15 november 2011
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2011§ 378
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2013
Yrkanden
1. Holger Radner (FP) och Joakim Friberg (S) yrkar
att
ärendet ska avgöras på sittande nämnd.
Zoltan G. Wagner (KD) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till
kultur- och fritidsförvaltningen som får i uppdrag att klargöra vilken
fastighetsbeteckning som ärendet gäller.
2. Holger Radner (FP), Martin Klette (FP) och Joakim Friberg (S) yrkar i
enlighet med förvaltningens förslag
att hos servicenämnden begära ansökan av detaljplan för ridanläggning
inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, Lunds kommun.
Zoltan G. Wagner (KD) yrkar
att hos servicenämnden begära ansökan av detaljplan för en fritids- och
idrottsanläggning inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 i Lund,
Lunds kommun.
Beslutsgång
1. Ordföranden ställer Holger Radners (FP) och Joakim Fribergs (S) yrkande
att ärendet ska avgöras på sittande nämnd mot Zoltan G. Wagners (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
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yrkande om återremiss av ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar i
enlighet med Holger Radners och Joakim Fribergs yrkande.
2. Ordföranden ställer Holger Radners (FP) m.fl. yrkande mot Zoltan G.
Wagners (KD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Holger Radners m.fl. yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
hos servicenämnden begära ansökan av detaljplan för ridanläggning
inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 i Lund, Lunds kommun.

Reservation
Zoltan G. Wagner (KD) reserverar sig mot nämndens beslut med följande
motivering:
”Underlaget rörande beslutet är behäftat med betydande fel, såsom
fastighetsbeteckning och ärendets titel samt ärendenummer. Ovanstående titel
och beteckning syftar till ett ärende som trots undertecknads invändningar
behandlats av nämnden.
I underlaget fattas en undersökning av vad brukarna av ridhuset har för behov
och synpunkter. Den undersökningen bör även ha legat till grund för
kostnadsuppskattningarna av en ny ridanläggning. Den undersökningen är inte
gjord! Det är ingen kostnadsberäkning som t.ex. Lunds Civila Ryttarförening
anser är adekvat. I beslutet är kostnadsuppskattningarna ”tagna ur luften”.
Beslutet om att gå fram med en ansökan om detaljplan skall inte tolkas som att
placering eller utformning av Lunds Ridhus är avgjord.”

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam
(MP) ”Gör torgen till mer levande, gröna, attraktiva
mötesplatser”
Dnr KU 2013/0561
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt motionen ”Gör torgen till levande, gröna,
attraktiva mötesplatser” till tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden för yttrande. Motionen tar upp en viktig fråga och de
aktuella förvaltningarna har författat ett gemensamt svar på ämnet. Motionen
pekar på viktiga förutsättningar för lyckade mötesplatser och därmed en levande
stad.
Beslutsunderlag
Motion från Emma Beringer (MP) och Petter Forkstam (MP) till
Kommunfullmäktige den 25 oktober 2013
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 november 2013.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar
att
kultur- och fritidsnämnden ser positivt på motionens innehåll och att
ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden ser positivt på motionens innehåll och att
ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Områdeslokalplan Lerbäck/Stångby 2014-2018 - remiss
Dnr KU 2013/0588
Sammanfattning
Barn och skolnämnd Lunds Stad har valt ett nytt sätt att arbeta med
områdesplaner. De nya planerna ska fungera som planeringsinstrument inte bara
för nämnden, förvaltningen och verksamheterna, men även för samarbetet med
övriga nämnder och förvaltningar.
Planen ska också fylla ett informativt syfte och ge brukare och personal
lättillgänglig information om de långsiktiga planerna för området.
Barn- och skolnämnd Lunds Stad önskar synpunkter på såväl
Planens form, struktur, tydlighet och ändamålsenlighet
Planens avgränsning, såväl geografiskt som över tid
Processen för framtagande av planen
Planens sakinnehåll
Kultur- och fritidsnämnden har anmodats att inkomma med synpunkter med
särskilt önskemål om synpunkter på samplanering av fritidsklubbar, öppen
fritidsverksamhet och idrottsanläggningar samt användning av lokaler och
anläggningar för fritidsändamål. Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar
barn- och skolnämndens sätt att arbeta då det utvecklar samarbetet/samverkan
som bör tydliggöras på ett bättre sätt.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Lerbäck – Stångby
2014-2018, den 9 oktober 2013 inklusive bilaga.
Barn- och skolnämnd Lunds stad – Remisslista/remissbrev den 16 oktober 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Remissyttrande
tandarlokalprogram för åk 4-9 inklusive bilaga den 12 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
Områdeslokalplan för Lerbäck – Stångby 2014-2018 till
barn- och skolnämnd Lunds stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad – skolkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-12

§ 145
Detaljplan för del av Lerbäck 2 m fl - Samråd
Dnr KU 2013/0596
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslag till detaljplan för del av
Lerbäck 2 med flera.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2013, § 206.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2013.
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning den 8 oktober 2013.
Stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 18 september 2013.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till förslag till detaljplan för del av Lerbäck 2 med
flera i Lund.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

18

2013-12-12

§ 146
Detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen m fl
i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2013/0597
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslag till detaljplan för
kvarteren Råbykungen och Stenkrossen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2013.
Byggnadsnämndens beslut den 17 oktober 2013, § 205.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2013.
Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning den 3 oktober 2013.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag
att
kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslag till detaljplan
Råbykungen och Stenkrossen med flera i Lund.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar
att
kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslag till detaljplan
Råbykungen och Stenkrossen med flera i Lund, med undantag för att
före detta Spyken Södra och Stenkrossen 1 bör bevaras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Saima Jönsson Fahoums
(V) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Holger Radners
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ställa sig positiv till förslag till detaljplan Råbykungen och
Stenkrossen med flera i Lund.

Reservationer
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vi anser att byggnaden som kallas Spyken Södra bör bevaras. Byggnaden är
unik och kulturhistoriskt intressant. Den fyller också de stora behov av oömma
lokaler som finns inom deltagarkultur beträffande musik, körer, dans och så
vidare. Även bild- och scenkonst har redan hemvist där.”
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-12-12

§ 147
Rapport om lokaler till Lunds boxningssällskap
Dnr KU 2013/0317
Sammanfattning
Nämndsledamot Zoltan G. Wagner (KD) har inkommit med en skrivelse till
kultur- och fritidsnämnden där han föreslår att kultur -och fritidsförvaltningen
får i uppdrag att i dialog med Lunds Bokningssällskap (Lunds BS) erbjuda
föreningen lämpliga ersättningslokaler istället för de som klubben använder
idag. Lokalerna ska vara anpassade för klubbens verksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden har behandlat skrivelsen på nämndens möte i augusti
(§ 81/2013). Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar en rapport som
komplettering till tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 augusti 2013
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 december 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.

Rapporten expedieras till
Zoltan G. Wagner (KD)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

20

2013-12-12

§ 148
Rapporter
A.

Verksamhetsmål 2014 för kultur- och fritidsförvaltningen
KU 2013/0659
Utvecklingsstrateg Jessika Karreskog presenterar verksamheternas
mål för 2014.

B.

Kulturskolan
KU 2012/0495
Utvecklingsstrateg Jessika Karreskog informerar om kulturskolans arbete
med att ta fram ett verksamhetsuppdrag. En nulägesbeskrivning och en
omvärldsspaning har gjorts. Malmö högskola har erbjudit processtöd till
arbetet och flera träffar har hållits med personal där man diskuterat vision,
kvalitet, pedagogik, samverkan och idéer för framtiden. En brukarenkät
har också genomförts.

C.

Klostergårdens Idrottsplats
KU 1999/0180
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att ett ärende
om igångsättningstillstånd av bygget på Klostergården ligger hos
servicenämndens arbetsutskott i avvaktan på beslut.

E.

Torns IF
KU 2013/0166
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att ett reviderat förslag
till avtal har tagits fram för förhandling med Torns IF. I avtalet har
tidigare synpunkter från nämnden lyfts in.

F.

Högevall
KU 2013/0351
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att
äventyrsbadet är stängt för allmänheten. Äventyrsbadet beräknas vara
stängt fram till slutet av vecka 51. Stängningen görs utifrån de mätningar
som gjorts som visat fortsatt höga trikloraminhalter i tornet för
rutschkanor. En ny chef har anställts för badet som tillträder den 20 januari
som heter Thomas Lindhard.

G. Kulturlokaler
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om att Lilla Teatern flyttar till
Stenkrossen från och med januari 2014. Konstnärsateljéerna på St Lars har
sagts upp och besluten har överklagats till Hyresnämnden. Samtal förs
med konstnärerna för att hitta ersättningslokaler. Jakten på lokaler för nya
Stenkrossen 2 pågår tillsammans med Lundafastigheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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H. Skate
KU 2013/0101
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att kultur- och
fritidsförvaltningen fått i uppdrag från kommunstyrelsen att utreda
lokalisering av en skateanläggning i stadsparken.
I.

Justerare

Migrering av kommunens ärendehanteringssystem W3D3
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar migrering av
kommunens ärendehanteringssystem den 16 december. Samtliga läsplattor
och användaridentiteter för nämnden kommer då att bytas ut. Instruktioner
delas ur.

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

22

2013-12-12

§ 149
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beviljande av deltagande för
nämndens ordförande i konferens
om kulturhuvudstaden Marseille
KU 2013/0058-4

Joakim Friberg, 2:e
vice ordförande i
kultur- och
fritidsnämnden
2013-10-01

2

Beviljande av deltagande för
nämndens ordförande i konferens
om kulturhuvudstaden Marseille
KU 2013/0058-5

Holger Radner,
ordförande kultur- och
fritidsnämnden
2013-10-01

3

Beviljande av deltagande för
nämndens ordförande i
rundvandring på Högevall
2013/0058-6

Joakim Friberg, 2:e
vice ordförande i
kultur- och
fritidsnämnden, 201311-01

4

Beviljande av deltagande för
arbetsutskottet för konst på
konferens i Stockholm
2013-11-07
KU 2013/0058-7

Holger Radner,
ordförande kultur- och
fritidsnämnden
2013-11-01

5

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Månteatern KU 2013/0506
Beviljande av verksamhetsbidrag
för Lunds Kammarmusiksällskap
KU 2013/0519

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04
Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

7

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Doc Lounge Lund
KU 2013/0521

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

8

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Konstföreningen Aura
KU 2013/0522

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

9

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Föreningen Underground
KU 2013/0523

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

6

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
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10

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Trans Europe Halles
KU 2013/0526

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

11

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Teater Sagohuset
KU 2013/0527

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

12

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Lunds Teaterförening
KU 2013/0536

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

13

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Fantastisk Filmfestival
KU 2013/0544

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

14

Beslut om vidaredelgering efter
antagande av ny
delegationsordning KU
2013/0549

Urban Olsson, kulturoch fritidsdirektör,
2013-10-28

15

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Lunds Körfestivalm Musik i
Syd KU 2013/0553

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

16

Beviljande av verksamhetsbidrag
för Humorfestivalen, Anagram
Live KU 2013/0566

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

17

Beviljande av projektbidrag för
Antirasistiska filmdagar i Lund
KU 2013/0576

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2013-12-04

18

Ansökan om externt stöd till
Fritid Dalbys, skidresa

Urban Olsson, kulturoch fritidschef,
2013-11-19

Nr 135-183, delegationsbeslut i personalärenden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

24
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§ 150
Meddelanden
Underrättelse från Arbetsmiljöverket gällande bowlinghallen i Lund
KU 2013/0645
Meddelande om möjlighet till yttrande enligt § 17 i Arbetsmiljölagen.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
KU 2013/0630
Beslut, § 39 Arbetstidens förlängning med mera för medarbetare med kontorstid
i Lunds kommun.
Kammarrätten i Göteborg, beslut att avslå överklagande av avgörande
KU 2013/0075
Kommunala handikapprådet Protokoll 2013-10-29
KU 2013/0055
Skrivelse från Hyresnämnden i Malmö -exempel
KU 2007/0052
Flera överklaganden har kommit in till Hyresnämnden i Malmö.
Ett exempel på ett sådant meddelande har bifogats kallelsen.
Servicenämndens beslut § 111, Projekt Klostergårdens Idrottsplats
KU 1999/0180

Justerare

Utdragsbestyrkande

