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§1
Presentation av nämndens ledamöter, ersättare och
tjänstemän
Kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-2018 träffas för första
gången och en presentationsrunda görs med samtliga politiker och tjänstemän.
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§2
Slutlig driftbudgetram för år 2015 efter beslut i
kommunfullmäktige den 27 november 2014
Dnr KU 2013/0668
Sammanfattning
Kommunfullmäktige den 27 november 2014 om slutlig driftbudgetram för
kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige anslog så ytterligare 6 250 tkr
till kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att kultur- och fritidsnämndens
driftbudgetram för år 2015 uppgår till 327 139 tkr. Kultur- och fritidsnämnden
fördelar driftsbudget per verksamhetsområde utifrån kommunfullmäktiges beslut
den 27 november 2014.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 april 2014,
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2014, § 168,
Kommunfullmäktiges beslut den 11-12 juni 2014, § 127,
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 325,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2014,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 december 2014.
Yrkanden
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar
Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska
besluta
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
327 139 tkr för år 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från
den 27 november 2014,
att
förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur pengarna för posterna kring
lokala kulturresurser och stärkt föreningsbidrag skall användas senast
vid nämnden i mars,
att
förvaltningen ska öka antalet kulturaktiviteter i de östra
kommundelarna
att
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utreda kostnader,
förutsättningar och modeller för införandet av ett kulturcheckssystem i
Lunds kommun samt,
att
uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utredningen ska redovisas
senast utgången av mars 2015
Joakim Friberg (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
327 139 tkr för år 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från
den 27 november 2014,
att
förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur pengarna för posterna kring
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att

lokala kulturresurser och stärkt föreningsbidrag skall användas senast
vid nämnden i mars,
förvaltningen ska öka antalet kulturaktiviteter i de östra
kommundelarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande mot Louise Burmans (M)
m.fl. yrkande mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande röstar Ja
Den som stödjer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande röstar Nej
Joakim Friberg (S), Tord Håkansson (S), Kerstin Vikner (S) Peter Bergwall
(MP), Emma Fager Malmström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar Ja.
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar
Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) och röstar Nej.
Med 6 Ja-röster för Joakim Friberg (S) m.fl. yrkande mot 5 Nej-röster för Louise
Burmans (M) m.fl yrkande beslutar kultur och fritidsnämnden i enlighet med
Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa fördelning av driftsbudget på verksamhetsnivå inom ram om
327 139 tkr för år 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från
den 27 november 2014,
att
förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur pengarna för posterna kring
lokala kulturresurser och stärkt föreningsbidrag skall användas senast
vid nämnden i mars,
att
förvaltningen ska öka antalet kulturaktiviteter i de östra
kommundelarna.
Reservationer
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar
Andersson (C) och Zoltan Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Protokollsanteckning
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar
Andersson (C) och Zoltan Wagner (KD) gör följande anteckning till protokollet:
”Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna finner det synnerligen
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anmärkningsvärt att de rödgröna partierna vägrar fullfölja de utredningsuppdrag som de
folkvalda i fullmäktige beslutat. Att de rödgröna vägrar utreda möjligheterna för barn
och unga att kunna ha större valfrihet i kulturutbudet tyder på att de rödgröna verkar
sätta politiskt prestige framför kommuninvånarnas väl.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

6

2015-01-22

§3
Reviderade och ändrade bidragsformer på remiss
Dnr KU 2013/0467
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en
bidragsutredning som resulterat i ett förslag till nya och reviderade
bidragsformer. Arbetet med att ta fram nya och reviderade bidrag har pågått
sedan 2010. Kultur och fritidsnämndens förslag till nya reviderade bidragsformer
skickas på remiss den 26 januari-26 mars. Ett nytt förslag till nya och reviderade
bidragsformer läggs därefter fram till kultur- och fritidsnämnden för
godkännande i juni 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2015,
Remissförslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra
aktörer den 12 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna att förslag till nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde skickas ut på remiss till berörda intressenter.

Beslut expedieras till:
Remiss till berörda intressenter enligt sändlista
Akten
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§4
Lundapokalen 2014
Dnr KU 2014/0686
Sammanfattning
Lunds kultur- och fritidsnämnd delar varje år ut idrottspriset Lundapokalen.
Priset ska uppmuntra goda idrottsprestationer varje år. Lundapokalen kan endast
tilldelas person eller lag/förening som är verksam i Lunds kommun eller som har
annan särskild anknytning och betydelse till kommunen. Idrotten ska vara
ansluten till Riksidrottsförbundet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2013,
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124 den 14 november 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2015,
Riktlinjer och bestämmelser antagna i kultur- och fritidsnämnden den 14
november 2013.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
Lundapokalen tilldelas Lugi handboll för att föreningen framgångsrikt
förenar bredd med elit på både flick/dam- och pojk/ herrsidan vilket
gav många resultatmässiga framgångar under år 2014 och för att
föreningen fortsätter utveckla Lundaspelen som skapar minnen för livet
för deltagarna och samtidigt sätter Lund på kartan. För det sätt på
vilket föreningen valt att jobba med värdegrundsfrågor främst genom
sitt anti-kränkningsarbete.

Beslut expedieras till:
Mottagare av Lundapokalen 2014
Akten
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§5
Idrottsstipendium 2014
Dnr KU 2014/0694
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut idrottsstipendium för 20 000 kr.
Stipendiet kan delas mellan såväl flera personer som utdelas lag eller
idrottsförening. Stipendiet kan erhållas endast en gång av samma mottagare.
Stipendiet kan endast tilldelas personer som representerar någon idrottsförening i
Lunds kommun och som ej fyllt 20 år eller idrottsförening som bedriver
ungdomsverksamhet inom Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 september 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Idrottsstipendium år 2014 tilldelas
Allmänna tennisklubben ATL – damlaget (juniorer), Ida Jarlskog, Amanda
Ekelund-Arlekloo, Linn von Schewelov, Emy Alplund, Maria Lindeblad och
Alexandra Almborg 12 000 kr för att man lyckats vinna Svensk lagmästerskap
utomhus 2014 och kvalificerat sig för elitseriespel under år 2015.
Lugi Fäktförening – Juniorerna Sara Link, Harald Erici, Tom Jendbro och
Felix Sundholm 8 000 kr för sitt framgångsrika år 2014 med både nationella som
internationella framgångar.
Lunds Volleybollklubb – ungdomsspelarna Pontus Nilsson och Oscar Borna
4000 kr två av Sveriges mest lovande ungdomsspelare för sitt stora genombrott
med flera fina framgångar under år 2014.

Beslut expedieras till:
Mottagare av idrottsstipendier 2014
Akten

Justerare
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§6
Ungdomsledarstipendium 2014
Dnr KU 2014/0755
Sammanfattning
Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och
uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom ideell
förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är
verksamma i lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till
kommunen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 107 den 17 oktober 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 2013,
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 7 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
Ungdomsledarstipendium tilldelas Erwin Apitzsch Linero IF (fotboll),
Kittisak Noiwibon – Real Fighter/ Lunds Kickboxningssällskap och
Kirsten Rassmus - Gröhn – Torns scoutkår med vardera 6000 kr.

Beslut expedieras till:
Mottagare av ungdomsledarstipendium 2014
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Mediepolicy för Folkbiblioteken i Lund
Dnr KU 2014/0772
Sammanfattning
Medie- och informationsförsörjningen är en av bibliotekets viktigaste uppgifter.
I samband med den nya bibliotekslagen, det snabbt förändrade medialandskapet
och den debatt som varit om vilka medier biblioteken skall tillhandahålla och
spara antar kultur- och fritidsnämnden en mediepolicy.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S), Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
kultur- och fritidsnämnden antar Mediepolicy vid Folkbiblioteken i
Lund
att

göra följande tillägg på sidan 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse efter
fjärde stycket: ”Biblioteken ska sträva efter en bred representation
bland upphovsmakarna.”

Zoltán G. Wagner (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
Att
avslå Joakim Fribergs (S) m.fl. tillägg ”att göra följande tillägg på
sidan 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse efter fjärde stycket: Biblioteken
ska sträva efter en bred representation bland upphovsmakarna”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande mot Zoltán G. Wagners
(KD) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
kultur- och fritidsnämnden antar Mediepolicy vid Folkbiblioteken i
Lund,
att
göra följande tillägg på sidan 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse efter
fjärde stycket: Biblioteken ska sträva efter en bred representation bland
upphovsmakarna”.
Reservationer
Zoltán G. Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) gör följande anteckning till protokollet: Feministiskt
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Initiativ instämmer i Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Intern kontroll 2015
Dnr KU 2014/0778
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll ska nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll.
Kultur- och fritidsnämnden antar följande kontrollmål






Kvalitet i offentlig statistik
Attestreglemente
Nämndernas följsamhet mot kommunfullmäktiges mål och uppdrag
Personuppgiftslagen
Mutor och korruption

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden
år 2015.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare
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§9
Digital bidragshantering
Dnr KU 2015/0008
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan hösten 2013 med en översyn av
förvaltningens stöd- och bidragshantering. Bidragen omfattar många olika
stödformer och hanteras idag av verksamheterna fritid, idrott och kultur. För en
del av verksamheterna innebär stöd- och bidragshanteringen en hel del manuellt
arbete, vilket förvaltningen ser skulle kunna förenklas och resurseffektiviseras
genom att införa en digital bidragshantering.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att förvaltningen utreder utformning och
resursbehov för ett digitalt system för bidragshantering ska kunna implementeras
den 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september ”Förslag till
nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer ” med
barnchecklista, samt remissversion av Förslag till nya och reviderade
bidragsformer till föreningar och andra aktörer, den 3 oktober 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till utredning om former för digital bidragshantering.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 10
Detaljplan för kvarteret Kryptan mfl i Södra Sandby
(Sandby centrum)
Dnr KU 2014/0741
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 december 2014 § 125 beslutat
sända ut förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan med flera i Södra Sandby för
samråd. Detaljplanen har som avsikt att skapa nya bostäder och ny placering för
vårdcentral i ett centralt läge i Södra Sandby samt ger möjligheter att placera
stadsdelsbibliotek i anslutning till ny bebyggelse.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 januari 2015,
Byggnadsnämndens beslut den 11 december 2014, § 125,
Stadsbyggnadskontorets granskningshandlingar den 1 december 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tillstyrka förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan med flera i Södra
Sandby.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare
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§ 11
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2015 ändrat datum för sammanträde i april
Dnr KU 2014/0542
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i december beslutat om tidplaner för
kommunens budgetarbete. Enligt planeringen ska kultur- och fritidsnämnden
redogöra för sitt förslag till budget år 2016 med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 22 april 2015. Vid tidpunkten för mötet bör kultur- och fritidsnämnden ha
fattat beslut om förslag till budget vilket gör att nämndens mötesdatum i april
behöver ändras.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2014, § 100,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
flytta datum för kultur- och fritidsnämndens möte från den 22 april
2015 till den 21 april 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 12
Val till kultur- och fritidsnämndens beredning
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden bereder sina möten via en beredning med en
representant från varje parti. Inför en ny mandatperiod väljer nämnden en ny
beredning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
välja Joakim Friberg (S) till ordförande, Peter Bergwall (MP) till 1:e
vice ordförande, Louise Burman (M) till 2:e vice ordförande samt
Saima Jönsson Fahoum (V), Carl Granklint Rask (FI) Gunnar Brådvik
(FP), Sven Ingmar Andersson (C), Zoltán G. Wagner (KD) till
representanter i kultur- och fritidsnämndens nämndberedning,
att

representanter som ej kan närvara vid beredningens möten har
möjlighet att utse en ersättare bland kultur- och fritidsnämndens
ledamöter eller ersättare.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 13
Val av ledamöter till arbetsutskott för konst och
konstgrupp
Dnr KU 2014/0777
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden inrättade år 2013 ett arbetsutskott för konst (§77).
Nämnden väljer ledamöter till mandatperioden 2015-2018.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Tord Håkansson (S), Viktor Östlund (MP) samt Sven Ingmar
Andersson (C) till ledamöter i arbetsutskottet för konst och konstgrupp
för mandatperioden 2015-2018 med Tord Håkansson (S) som
ordförande (sammankallande) och Viktor Östlund (MP) som vice
ordförande.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 14
Val av en ledamot och en ersättare till det kommunala
integrationsrådet
Dnr KU 2014/0775
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden väljer representanter till det kommunala
integrationsrådet under mandatperioden 2015-2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Kerstin Vikner (S) och Sven Ingmar Andersson (C) till ledamot
respektive ersättare i kommunala integrationsrådet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Val av en ledamot och en ersättare till det kommunala
studentrådet
Dnr KU 2014/0774
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden väljer representanter till det kommunala studentrådet
under mandatperioden 2015-2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Matilda Wennberg (S) och Zoltán G. Wagner (KD) till ledamot
respektive ersättare i kommunala studentrådet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Val av en ledamot och en ersättare till det kommunala
funktionshinderrådet
Dnr KU 2014/0776
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden väljer representanter till det kommunala
funktionshinderrådet under mandatperioden 2015-2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Emma Fager Malmström (MP) och Börje Anehamre (M) till
ledamot respektive ersättare i kommunala funktionshinderrådet.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Rapporter
A. Rapport från biblioteket om uppsökande verksamhet och
Kulturcentrum Skåne
Bibliotekarie Susanne Lindell presenterar bibliotekets uppsökande verksamhet.
Den söker upp grupper som behöver extra stöd i sin läsning. Den uppsökande
verksamheten kan låna ut lättlästa böcker, storstilsböcker. och talböcker. Denna
typ av böcker erbjuds på alla bibliotek i Lund och i bokbussen.
En reviderad bibliotekslag trädde i kraft i januari 2014. I samband med detta
startade den uppsökande verksamheten en läscirkel för elever från
Kulturcentrum som ses en gång i månaden. Susanne lämnar ut den bok som
Kulturcentrum gjort som en del av sin verksamhet ”Lund är vår stad”.
Kulturcentrum Skåne är en eftergymnasial utbildning, 3-årig kulturutbildning.
B. Preliminärt bokslut
Administrativ chef Vera Lazarevic redovisar preliminärt bokslut. Prognosen är
att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget kommer att visa ett överskott
på 8,7 miljoner kronor. Detta beror framför allt på uppskjutna byggnationer.
C. Uppföljning av tidigare Plan för lika rättigheter och möjligheter
2012-2014
Administrativ chef Vera Lazarevic redogör för utvärdering av kultur- och
fritidsnämndens Plan för lika rättigheter och möjligheter 2012-2014. En ny plan
för åren 2015-2017 kommer att presenteras på kultur- och fritidsnämnden i
februari.
D. Medborgarkontoren byter förvaltning
Bibliotekschef Karin Bergendorff redogör för kommunfullmäktiges beslut i
december att organisatoriskt flytta medborgarkontoren från kultur- och
fritidsnämnden till kommunkontoret. Förändringen, som omfattar fem tjänster,
gäller från 1 januari 2015.
E. Uppföljning av Skolinspektionens rapport av fritidshem
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter redogör för den revision som gjorts av
fritidshemmen i Lunds kommun. Lunds kommun kommer att yttra sig på de
synpunkter som framförts till Skolinspektionen senare i vår och
kommunkontoret samordnar yttrande och utredning i frågan.
F. Information om ekonomisk situation H43
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar om att idrottsföreningen H43 har
begärt sig i konkurs den 4 december 2014. En ny klubb har därefter bildats som
heter H43 Lund. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer det möjligt för den
nya föreningen att ta över tidigare förenings lokaltider i kommunens idrottssalar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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för resten av det påbörjade läsåret 2014/2015. Förvaltningen kommer att lägga
ett förslag vid nämndens sammanträde i februari om möjligheter att söka lokalt
aktivitetsstöd till verksamheten 2015 i den nya föreningen H43 Lund.
F. Lunds Bollklubb
Utvecklingsstrateg Per Hellman informerar den nya nämnden om att kultur- och
fritidsförvaltningen och nämnden samarbetat med Lunds Bollklubb under 2014
avseende föreningens ekonomiska situation. Kultur- och fritidsnämnden har
fattat beslut om återbetalningsplan som klubben har godkänt. Något extra stöd
till följd av föreningens ekonomiska problem har inte beviljats.
G. Tillfälliga boenden för EU-medborgare
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om hur Lunds kommuns
arbetar med frågan om bostäder till EU-medborgare som helt saknar uppehälle.
Primärt hanterar socialförvaltningen frågan om bostäder och bistånd.
H. Hyresavtal kanslilokaler
Kultur- och fritidsdirektör Urban Olsson informerar om att kultur- och
fritidsförvaltningen kommer att flytta samman med Barn- och skolnämnd Lunds
Stad och Utbildningsförvaltningen under år 2015 på Stora Södergatan. Flytt för
kultur- och fritidsförvaltningen beräknas ske senast i oktober. En sessionssal
kommer att finnas tillgänglig samt fler bokningsbara grupprum.
I. Praktisk information
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg redogör för praktisk information i
samband med ny mandatperiod. Bland annat att kultur- och fritidsnämnden åker
på internat 2-3 mars, information om utskick och löneutbetalningar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna redovisning av rapporter.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Beslut fattade på delegation
Nummer

Beslut

1

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Spontankören KU 2014/0725

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

2

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
Flamencokonsert KU
2014/0722

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

3

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till ”Lund
International Architecture Film
Festival 2015” KU 2014/0721

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

4

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till ”Att
läsa film genom
dokumentärfilm” KU
2014/0720

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

5

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Nayan
Landhockeyklubb
KU 2014/0681

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef, 2014-11-11

6

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
”Scenkonst för de yngsta i
teckenspråkets…” KU
2014/0660

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

7

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till ”IRL”
KU 2014/0658

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

8

Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till ”Spinal
Core” KU 2014/0621

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

Justerare

Datum och beslutande

Utdragsbestyrkande
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9

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till ”Teater
Sagohuset” KU 2014/0615

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

10

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
”Kulturvår i Genarp” KU
2014/0609

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

11

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
Fantastisk Filmfestival KU
2014/0601

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

12

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Trans
Europe Halles
KU 2014/0600

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

13

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Doc
Lounge
KU 2014/0598

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

14

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
konstföreningen Aura
KU 2014/0597

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

15

Beslut att ej bevilja
verksamhetsbidrag till Lunds
Vokalensemble
KU 2014/0595

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

16

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Lunds
Teaterförening
KU 2014/0593

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

17

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
Månteatern
KU 2014/0589

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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18

Beslut att ej bevilja
verksamhetsbidrag till Lilla
Teatern
KU 2014/0588

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

19

Beslut att bevilja
5.3
verksamhetsbidrag till
Föreningen Underground Lund
KU 2014/0587

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

20

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Musik i
Syd, Körfestivalen i Lund KU
2014/0586

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

21

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till
Anagram Live
KU 2014/0573

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

22

Beslut att bevilja
verksamhetsbidrag till Lunds
Kammarmusiksällskap
KU 2014/0559

5.3

Torsten Schenlaer,
kulturchef, 2014-12-15

23

Beslut att bevilja
utvecklingsbidrag till Torns
Ryttarförening
KU 2014/0161

5.3

Dan Kanter, idrotts- och
fritidschef, 2014-12-08

Nr 1-21, delegationsbeslut i personalärenden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Meddelanden
A.

Justerare

Kurser och konferenser som arrangeras av kommunkontoret för
förtroendevalda
KU 2015/0015
B.

Kommunstyrelsens beslut Tidsplan för ekonomi- och
verksamhetsstyrning år 2015
KU 2014/0789

C.

Beslut från MUCF att bevilja 312 000 till Ungdomspolitiken
KU 2014/0786

D.

Protokoll, arbetsutskottet för konst 2014-12-11
KU 2014/0760

E.

Tekniska nämndens beslut § 211 Konstnärlig utsmyckning
LandArt Södra Råbylund
KU 2014/0761

F.

Protokoll, arbetsutskottet för konst 2014-10-13
KU 2014/0691

G.

Kommunstyrelsens beslut § 7 Ansökan om medel för
tillgänglighetsåtgärder i Skrylle från det kommunala
handikapprådet
KU 2014/0667

H.

Kommunstyrelsens beslut § 338 Ansökan om genomförande av
idrottsgalan den 6 mars 2015
KU 2014/0645

I.

Servicenämndens beslut om igångsättningstillstånd för uppförande
av idrottslokaler på Råbylund
KU 2014/0618

J.

Kommunfullmäktiges beslut Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts
och fritidsverksamhet
KU 2014/0552

K.

Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag angående
planeringen av friluftsbad i eller i närheten i Stångby
KU 2014/0520

L.

Barn- och skolnämnd Lunds stads Beslut §116 Områdeslokalplan
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för Gunnesbo/Nöbbelöv 2015-2019
KU 2014/0472
M.

Barn- och skolnämnd Lunds stads Beslut §114 Områdeslokalplan
för Tuna/Mårtens Fälad 2015-2019
KU 2014/0410

N.

Protokoll kommunala handikapprådet 2014-12-02
KU 2014/0159

O.

Kommunfullmäktiges beslut §203 Slutlig ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget för 2015
KU 2013/0668

P.

Kommunfullmäktiges beslut § 216 En samlad ingång för
medborgarkontakt i Lunds kommun
KU 2013/0350

Q.

Rapport från Lundafastigheter om åtgärder som utförts i
Viktoriastadion
KU 2012/0530

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att
godkänna redovisning av meddelanden.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

