Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-09-18
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Stadshuset, sessionssal, Kyrkogatan 11, Lund, kl 17:30-19:00
Holger Radner (FP)
Louise Burman (M)
Joakim Friberg (S)
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)
Bengt E Nilsson (S)
Tord Håkansson (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Peter Bergwall (MP), tjänstgörande för Erik Hammarström (MP)

Ersättare:

Birger Swahn (M)
Börje Anehamre (M)
Ebba Enberger (M)
Gunnar Brådvik (FP)
Gun Jönsson (C)
Inger Ponsler (S)
Klara Strandberg (S)
Lena Kronberg (V)

Övriga närvarande:

Charlotta Hasselberg, Nämndsekreterare
Dan Kanter, Idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, Bibliotekschef
Per Hellman, Utvecklingsstrateg
Vera Lazarevic, Administrativ chef
Torsten Schenler, Kulturchef
Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör

Justerare:

Adrian Borin (M)

Paragrafer:

§§ 80 - 95

Plats/tid för justering:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrifter:

Sekreterare
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

Ordförande
Holger Radner

Justerare
Adrian Borin

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

18 september 2014

Datum då anslaget sätts upp:

2014-10-02

Förvaringsplats för protokollet:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift:
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

Datum då anslaget tas ned: 2014-10-26

1

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

2

Sammanträdesdatum

2014-09-18

§ 80
Delårsrapport 2, till och med augusti 2014, med
bokslutsprognos
Dnr KU 2014/0551
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har under första delen av år 2014 visat en positiv
trend gällande uppfyllandet av nämndsmålen; synlighet, delaktighet och
tillgänglighet. Både verksamhetsinnehåll och anläggningar har stadigt utvecklats
och en god ekonomisk uppföljning och verksamhetsplanering har skapat
förutsättningar för förvaltningens delårsresultat. Vid en delårsrapport kan
nämnden inte garantera att samtliga indikatorer är uppfyllda vid årets slut.
Inom personalområdet är det nämndens förhoppning att nya åtgärder gällande
korttidsfrånvaro och återgång till arbetet vid långtidsfrånvaro ska ge
förvaltningen en fortsatt hög frisknärvaro.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna delårsrapport 2 per den 31 augusti 2014 för
kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget
2015, fördelning av ram för drifts- och investeringsbudget
år 2015
Dnr KU 2013/0668
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar förslag till fördelning av driftsbudget per
verksamhetsområde på kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden redovisar även
investeringsbudget utifrån kommunfullmäktiges preliminära ramar för
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget för år 2015.
Preliminär driftsram efter justeringar för år 2015 uppgår till 320 889 tkr och
preliminär investeringsram uppgår till 27 200 tkr. Nämnden har ett
anpassningskrav om 1 865 tkr och redovisar åtgärder samt
konsekvensbeskrivningar för detta anpassningskrav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2014 § 168,
Kommunfullmäktiges beslut den 11–12 juni 2014 § 127,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2014.
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
•
•
•
•
•
•
•
•

begära tilläggsanslag för driftsbudgeten på 8,6 Mkr att fördela på:
Stärkt föreningsstöd: Barn, unga & 2,5Mkr
Folkbildning: 0,5 Mkr
Fri simundervisning för skolan: 1,5 Mkr
Stärkt Kulturskola: 1,1 Mkr
Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar: 1,0 Mkr
Kulturhusen i Lund, etapp I - Folkparken: 1,0 Mkr
Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet: 0,5 Mkr
Stärkt öppen fritidsverksamhet: 0,5 Mkr

Att

begära att Servicenämndens investeringsram utökas med 15 Mkr för
Folkparken.

Att öka aktivitetsstödet (LOK-stödet) med 40 öre/ sammankomstdeltagare.
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

Justerare

fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
320 889 tkr för år 2015

Utdragsbestyrkande
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att

fastställa investeringsbudget inom ram om 27 200 tkr för år 2015

att

fastställa redovisade anpassningsåtgärder per verksamhet om totalt
1 865 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Holger Radners (FP) yrkande mot Joakim Fribergs (S) m.fl.
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger
Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
320 889 tkr för år 2015
att

fastställa investeringsbudget inom ram om 27 200 tkr för år 2015

att

fastställa redovisade anpassningsåtgärder per verksamhet om totalt 1
865 tkr.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Zoltán G-Wagner (KD) gör följande anteckning till protokollet:
”Vidare handläggning av ny kommunal ridanläggning bör invänta resultatet av
den utredning som fullmäktige bestämde i budgetförhandlingarna juni 2014.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
EVP 2015-2017 med budget 2015: Förutsättningar för
ersättning till Kulturhistoriska Museet, Föreningen
Kulturmejeriet, Lunds Ungdoms & Hemgård och
Friluftsfrämjandet i Lund, fastställande av beslut från den
22 april 2014
Dnr KU 2014/0249
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 april 2014 fattat preliminärt beslut om
tilldelning av medel till Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige,
Föreningen Kulturmejeriet, Föreningen Lunds Ungdoms- och Hemgård och
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lund. Efter kommunfullmäktiges beslut,
§127 om Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2015-2017, fastställer nämnden sitt
preliminära beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2014,
Ansökningshandlingar från Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (KU
2014/0248),
Föreningen Kulturmejeriet (KU 2014/0300),
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård (KU2014/299),
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 april 2014, § 31,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum för år 2015 erhåller 8 844 tkr 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,

Justerare

att

Föreningen Kulturmejeriet för år 2015 erhåller 2 798 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 6904 tkr.
Den utökning av bidraget om 200 tkr som beviljas fördelas inom
verksamheten på ett sätt som föreningen finner lämpligt,

att

Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård för år 2015 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 år 2015 erhåller
2 480 tkr i ersättning enligt uppdragsöverenskommelse om
Utdragsbestyrkande
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Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för att
tillhandahålla Skryllegårdens fastigheter enligt
uppdragsöverenskommelse.

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Lunds ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet
2015
Dnr KU 2014/0552
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om förslag till taxor för år 2015 för kulturoch fritidsverksamhet i Lund. Taxor och taxestruktur behöver uppdateras i sin
helhet då nya bidragsregler för samtliga bidragformer klarlagts inför
genomförande från år 2016.
I avvaktan på nya bidragsbestämmelser görs förändringar på tre områden inför år
2015:
- justering av taxor på Högevall
- Matcharena på Klostegårdens idrottsplats förs in som ny anläggning
- Klostergårdens mötesplats för bibliotek och fritid förs in som ny anläggning.
I övrigt görs redaktionella ändringar och rättningar av felaktigheter i taxorna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2014,
Taxesammanställning för 2015 den 10 september 2014,
Gällande taxor för år 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 november
2013, § 229.

Yrkanden
Joakim Friberg (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

godkänna förslag till förändringar av taxor för kultur- och
fritidsverksamhet i Lund samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för fastställande för år 2015,

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiska konsekvenser för en
taxesänkning. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en
beräkning på ekonomiska konsekvenser av en sänkning av ordinarie
äventyrstaxa enligt följande:
Engångsavgift Klippkort 10gånger
Entré barn/ungdom 3-18 år
60
480
Entré, vuxna 19 år och uppåt
90
720
EnOch, en vuxen och två barn/ungdom 165
DuO, 2 vuxna och två barn/ungdom
245
Mellanköp, vuxen
30
Mellanköp, barn/ungdom
25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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samt
att undersöka efterfrågan på årskort, familjeårskort samt klippkort för EnOch och
Duo.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till förändringar av taxor för kultur- och
fritidsverksamhet i Lund samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för fastställande för år 2015,
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiska konsekvenser för en
taxesänkning. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en
beräkning på ekonomiska konsekvenser av en sänkning av ordinarie
äventyrstaxa enligt följande:
Engångsavgift Klippkort 10gånger
Entré barn/ungdom 3-18 år
60
480
Entré, vuxna 19 år och uppåt
90
720
EnOch, en vuxen och två barn/ungdom 165
DuO, 2 vuxna och två barn/ungdom
245
Mellanköp, vuxen
30
Mellanköp, barn/ungdom
25
samt
att undersöka efterfrågan på årskort, familjeårskort samt klippkort för EnOch och
Duo.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Behov av idrottshallar med större publikkapacitet,
skrivelse från Socialdemokraterna i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KU 2014/0320
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden svarar på en skrivelse från Socialdemokraterna i
kultur- och fritidsnämnden gällande publikkapacitet i framtida nya idrottshallar.
Förvaltningen redovisar hur den regelbundet framför krav på att idrottshallar för
skola också ska kunna användas för föreningsliv och arrangemang efter skoltid.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
skrivelse från Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare
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§ 85
Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015-2019
Dnr KU 2014/0471
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har erbjudit kultur- och fritidsnämnden att
lämna synpunkter på områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården med särskilt
önskemål om samplanering av gemensamma lokaler för fritidsklubbar, öppen
fritidsverksamhet och idrottsanläggningar samt användning av lokaler och
anläggningar för fritidsändamål efter skoltid.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2014,
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för JärnåkraKlostergården 2015-2019, den 19 juni 2014 inklusive bilagor,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse den 16 juni 2014,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, remissbehandling den 19 juni 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015-2019 till
Barn- och skolnämnd Lunds Stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2015-2019
Dnr KU 2014/0553
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har erbjudit kultur- och fritidsnämnden att
lämna synpunkter på områdeslokalplan för Centrum-Väster med särskilt
önskemål om samplanering av gemensamma lokaler för fritidsklubbar, öppen
fritidsverksamhet och idrottsanläggningar samt användning av lokaler och
anläggningar för fritidsändamål efter skoltid.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2014,
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Centrum-Väster 20152019, den 19 juni 2014 inklusive bilagor,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse den 16 juni 2014,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, remissbehandling den 19 juni 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan för Centrum-Väster 2015-2019 till
Barn- och skolnämnd Lunds Stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare
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§ 87
Områdeslokalplan för Gunnesbo-Nöbbelöv 2015-2019
Dnr KU 2014/0472
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har erbjudit kultur- och fritidsnämnden att
lämna synpunkter på områdeslokalplan för Gunnesbo-Nöbbelöv med särskilt
önskemål om samplanering av gemensamma lokaler för fritidsklubbar, öppen
fritidsverksamhet och idrottsanläggningar samt användning av lokaler och
anläggningar för fritidsändamål efter skoltid.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2014,
Barn- och skolnämnd Lunds stad: Områdeslokalplan för Gunnesbo-Nöbbelöv
2015-2019, den 13 juni 2014 inklusive bilagor,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse den 13 juni 2014,
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, remissbehandling den 13 juni 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
överlämna kultur- och fritidsförvaltningens yttrande över
Områdeslokalplan för Gunnesbo-Nöbbelöv 2015-2019 till
Barn- och skolnämnd Lunds Stad såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund - Samråd
Dnr KU 2014/0532
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Vipemöllan 38 med flera.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett bostadsområde med
cirka 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskolor inom planområdet. Förslaget
innebär en kraftig förtätning av staden och att Lund inte behöver omvandla
åkermark för bostäder. Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget innebär
stora krav på utökad kommunal service i form av bland annat nya platser för
förskola, skola samt tillgång till mark för aktiviteter men tillstyrker förslaget till
detaljplan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2014,
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med samrådsredogörelse,
planbeskrivning och detaljplanekarta den 6 maj 2014,
Stadsbyggnadskontorets underrättelse den 15 augusti 2014.
Yrkanden
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

godkänna förvaltningens skrivelse såsom nämndens svar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens skrivelse såsom nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Ramprogram för Medicon Village och företagsstråket
Sölvegatan i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2014/0426
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har tagit fram ett ramprogram för Medicon Village och
företagsstråket Sölvegatan i Lund. Ramprogramområdet ligger mellan Ideons
företagsområde och väg E22 i östra Lund. Befintlig bebyggelse innehåller kontor
och lokaler för medicinsk forskning. Kultur- och fritidsnämnden har ombetts
yttra sig över programmet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2014,
Stadsbyggnadskontorets underrättelse-Programsamråd den 19 juni 2014,
Stadsbyggnadskontorets förslag till Ramprogram den 5 maj 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
inte ha något att erinra mot ramprogrammet utifrån kultur- och
fritidssynpunkt.
Protokollsanteckning
Zoltán G-Wagner (KD) gör följande anteckning till protokollet:
”Synpunkter som inkommit från boende i närliggande områden t.ex. Spexaren
bör beaktas vid områdets vidare planering. Hänsyn bör även tas till den ridstig
som går genom området.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Förslag från Zoltán G. Wagner (KD), att låta
ungdomsavdelningen av Linero bibliotek bli kvar på
fritidsgården efter renovering
Dnr KU 2014/0433
Sammanfattning
Biblioteket på Linero har under Linero centrums genomgripande ombyggnad
tillfälligt flyttat till lokaler på Linerogården. Kultur- och fritidsnämndens
ledamot Zoltán G-Wagner (KD) föreslår i skrivelse till nämnden att bibliotekets
ungdomsdel ska bli kvar där även efter det att biblioteket flyttat tillbaka till
Linero Torg i december 2015.
Beslutsunderlag
Zoltan G-Wagners (KD) skrivelse den 16 juni 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att biblioteket på Linero även fortsättningsvis drivs på en samlad fysisk plats
att

samarbetet mellan de olika verksamheterna bibliotek och fritid fortsätter.

Beslut expedieras till:
Zoltan G. Wagner, Kristdemokraterna
Akten

Justerare
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§ 91
Revidering av kultur- och fritidsnämndens pris
Dnr KU 2014/0519
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om revidering av regler för nämndens
kulturpris. Ändringarna berör prisets innehåll och arbetsprocessen för att utse
pristagare. Nämnden beslutar att kulturpriset från och med år 2014 består av dels
en kontant del om 15 000 kronor, en affisch med Lundaanknytning samt ett
inramat diplom med motivering och pristagarens namn. Arbetsprocessen
tidigareläggs så att en bruttolista med förslag presenteras på oktober månads
nämndsmöte och beslut fattas på november månads möte.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2014,
Lista Mottagare av Lunds kulturpris 1986-2012.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

årligen dela ut ett kulturpris från kultur- och fritidsnämnden i Lund till
en kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har
arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds
medborgare och besökare. Priset ska utgöras av en kontant summa om
15 000 kr, en affisch med Lundaanknytning samt ett diplom
samt

att

godkänna förslag till arbetsgång för att utse pristagare av kultur- och
fritidsnämndens kulturpris enligt tjänsteskrivelse den 1 augusti 2014
med den ändringen att även suppleanter ska få lämna förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
årligen dela ut ett kulturpris från kultur- och fritidsnämnden i Lund till
en kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har
arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds
medborgare och besökare. Priset ska utgöras av en kontant summa om
15 000 kr, en affisch med Lundaanknytning samt ett diplom
samt
att

godkänna förslag till arbetsgång för att utse pristagare av kultur- och
fritidsnämndens kulturpris enligt tjänsteskrivelse den 1 augusti 2014
med den ändringen att även suppleanter ska få lämna förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

17

Sammanträdesdatum

2014-09-18

§ 92
Medborgarförslag angående planering av friluftsbad i eller
i närheten av Stångby
Dnr KU 2014/0520
Sammanfattning
Mattias Jönsson har skrivit ett medborgarförslag till Lunds kommun, där han
föreslår att kommunen utreder, projekterar och bygger ett friluftsbad i eller i
närheten av Stångby. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att det inte är
ekonomiskt försvarbart att anlägga ett friluftsbad i Stångby mot bakgrund av att
ett friluftsbad endast kan användas en begränsad del av året och är förknippat
med höga driftskostnader.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om friluftsbad i Stångby, den 31 juli 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens skrivelse såsom nämndens yttrande till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 93
Rapporter
A. Upphandling skateanläggning i stadsparken
KU 2014/0346 och KU 2013/0040
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att förvaltningen snart kan
fatta beslut i upphandlingsprocessen till skateanläggning i stadsparken. Dan
Kanter informerar även om Länsstyrelsens beslut att inte bevilja planerad
byggnation av skateanläggning i Dalby.
B. Lunds Bollklubb
KU 2014/0617
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter ger en nulägesinformation avseende
ekonomisk situation för Lunds Bollklubb och de möten kommunen har med
klubben.
C. Avgjorda ärenden hos Förvaltningsrätten i Malmö
KU 2014/0504, 2014/0558
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om avslutade ärenden hos
Förvaltningsrätten i Malmö avseende överlagande på verksamhetens dragning av
simbanor på Högevall och Källbybadet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisningar av rapporter den 18 september 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 94
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

Datum och beslutande

1

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till IFK
Lund KU 2014/0162

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-06-18

2

Beslut att bevilja deltagande
på konferens i Umeå ”Les
Rencontres” för ledamot i
kultur- och fritidsnämnden KU
2014/0483

Holger Radner, kulturoch fritidsnämndens
ordförande 2014-08-21

3

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag
Söderskog IF KU 2014/0547

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-08-29

4

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag Lugi
Fäktförening KU 2014/0559

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef 2014-08-27

Nr 164-169, delegationsbeslut i personalärenden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisning av delegationsbeslut den 18 september 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 95
Meddelanden
A. Kommunfullmäktiges beslut §142 Reglemente för partistöd mandatperioden 20152018
KU 2014/0579
B. Kommunfullmäktiges beslut §143 Förtroendevaldas rätt till omställningsstöd och
pension
KU 2014/0578
C. Skrivelse från Miljöpartiet de gröna i Lund avseende fortsatt utveckling av skejtoch aktivitetspark
KU 2014/0565
D. Motion från Hanna Gustavsson (V) och Mats Olsson (V) ”Ge alla barn möjlighet att
prova på idrott och kultur”
KU 2014/0555
E. Kommunstyrelsens beslut §190 Fokus Dalby, slutrapport
KU 2014/0545
F. Personalstrategisk handlingsplan 2015-2016
KU 2014/0544
G. Skrivelse från Centerpartiet om att sätta upp skyltar som märker ut bostäder för
författare och konstnärer
KU 2014/0543
H. Skrivelse om gratis simundervisning för alla barn samt sänkta avgifter för barn i
åldern 7-12 år
KU 2014/0527
I. Skrivelser avseende kultur- och fritidsnämndens beslut om att utreda lokaler för
kamp- och mattsporter i Lund
KU 2014/0518
J. Ansökan från Lugi handboll om medel för marknadsföring med svar från kulturoch fritidsförvaltningen
KU 2014/0502
K. Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel
och måltider
KU 2014/0298
L. Beslut från Länsstyrelsen om skateboardramp i Dalby
KU 2013/0040

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna redovisning av meddelanden den 18 september 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

