Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-21
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Stadshuset, sessionssal, Kyrkogatan 11, Lund, kl 17:30-20:30
Joakim Friberg (S)
Peter Bergwall (MP)
Louise Burman (M), §§ 48-52
Kerstin Vikner (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP)
Gunnar Brådvik (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare:

Matilda Wennberg (S), tjänstgörande för Tord Håkansson (S)
David Tinglöv (M)
Börje Anehamre (M), tjänstgörande för Louise Burman (M) §§ 53-63
Viktor Östlund (MP)
Anders Kammenhed (FP)
Yvonne Kedström (FP)
Göran Fries (V)
Jonas Klevhag (C)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga närvarande:

Birgitta Langéen, Utvecklingsstrateg §§ 48-52
Charlotta Hasselberg, Nämndsekreterare
Dan Kanter, Idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, Bibliotekschef
Mats-Ola Nilsson, Utvecklingsstrateg, §§ 48-52
Torsten Schenler, Kulturchef
Urban Olsson, Kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, Administrativ chef

Justerare:

Saima Jönsson Fahoum (V)

Paragrafer:

§§ 48 - 63

Plats/tid för justering:

Kultur- och fritidsförvaltningen, den 29 april 2015

Underskrifter:

Sekreterare
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

Ordförande
Joakim Friberg

Justerare
Saima Jönsson Fahoum

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

21 april 2015

Datum då anslaget sätts upp:

2015-04-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift:
Charlotta Hasselberg tel 046:355847

Datum då anslaget tas ned: 2015-05-23

1

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2

2015-04-21

§ 48
Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Kallelse med ärendelista har skickats ut inför kultur- och fritidsnämndens möte.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att ärende 3, Rapport Uppföljning av konsthallschefens
informationsplikt om utställningar behandlas som beslutsärende.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ärende 3, Rapport Uppföljning av konsthallschefens informationsplikt
om utställningar behandlas som beslutsärende.

Justerare
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§ 49
Rapport Uppföljning av konsthallschefens
informationsplikt om utställningar
Dnr KU 2015/0233
Sammanfattning
Den 19 april år 2012 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt
verksamhetsuppdrag för konsthallen samt att ge konsthallschefen i uppdrag att
informera referensgruppen för konstinköp före beslut om kommande
utställningar. Beslutet innebar även att informationsrutinen till konstgruppen
skulle utvärderas. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar en utvärdering
baserad på intervjuer med konstgrupp och tjänstemän samt mötesprotokoll.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport, Utvärdering av konsthallschefens
uppdrag att informera konstgruppen före beslut om kommande utställningar,
den 8 april 2015
Yrkanden
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
uppdra till förvaltningen att återkomma med en revidering av
konsthallens uppdrag i enlighet med rapportens slutsatser.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra till förvaltningen att återkomma med en revidering av
konsthallens uppdrag i enlighet med rapportens slutsatser.
Protokollsanteckning
Gunnar Brådvik (FP) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Folkpartiet är positiva till en fortsatt dialog mellan politiker och konstvärlden och vill
behålla konsthallsgruppen. Vi ser emellertid positivt på att förslaget om att även
nämnden ska informeras om verksamheten på Konsthallen i större utsträckning än
idag.”

Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Slututvärdering av handlingsplan för kultur 2010-2013
Dnr KU 2012/0279
Sammanfattning
Den 3 februari år 2010 beslutade kommunstyrelsen att godkänna Kulturpolitisk
strategi för Lunds kommun: Handlingsplan 2010-2013. Det beslutades då även
att kultur- och fritidsnämnden skulle återrapportera projekten. Kultur- och
fritidsförvaltningen har sammanställt en utvärdering av handlingsplanen som
rapporten till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 september 2009, § 115,
Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 325,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 december 2009, § 153,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 januari 2010, § 9,
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2010, § 36,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 februari 2010, § 19,
Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 136,
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2010, § 151,
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 september 2011, § 102,
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport den 15 november 2012, § 134,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna utvärderingen av Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun:
Handlingsplan 2010-2013,
att

utvärderingen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Utfallsprognos mars 2015
Dnr KU 2015/0205
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett utfall per den 31 mars 2015 med en
positiv avvikelse om 4,3 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av intäkter 2,1
miljoner kronor och kostnader 2,2 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att
verksamhetens drift- och investeringskostnader hålls inom ram om 328,6
miljoner kronor respektive 27,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna kultur- och fritidsförvaltningens utfallsprognos per den
31 mars 2015.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

6

2015-04-21

§ 52
Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget
2016.
Dnr KU 2015/0065
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde kultur- och fritidsnämndens drifts- och
investeringsramar för verksamhetsåren 2016-2018 har den 27 november 2014.
Driftsramen uppgår till 327 320 tusen kronor för år 2016 och 325 528 tusen
kronor för år 2017 respektive 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen har räknat
upp driftsramarna i enlighet med Konjunkturinstitutets prognos med 3 % för
personal, 2,26 % för köpta tjänster samt 0,54 % för övriga kostnader och
intäkter. Då kultur- och fritidsnämnden inte fått någon uppräkning av sina
driftsramar innebär detta att kultur- och fritidsnämnden har ett anpassningskrav
om 6 009 tusen kronor för år 2016 och 5 975 tusen kronor för vart och ett av
åren 2017 och 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar därför förslag
på anpassningsåtgärder motsvarande anpassningskraven.
Ramen har även justerats med minus 3 506 tusen kronor för flytt av
Medborgarkontoret Kristallen till kommunkontoret (justering gjord i
verksamheten bibliotek).
Tabellen nedan (Ramar år 2016 – 2018, belopp i tusen kronor) visar beslutade
driftsramar, uppräknad driftsram, anpassningskrav samt av kultur- och
fritidsnämnden beslutade investeringsramar per år.
Ramar år 2016 – 2018, belopp i tusen kronor.
År
KF ram 27/11-2014
Uppräknad ram
Anpassningskrav
Investeringsram
2016
327 320
333 329
- 6 009
20 000
2017
325 528
331 503
- 5 975
25 000
2018
325 528
331 503
- 5 975
22 000
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 13 november 2014, § 107,
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203,
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014, § 216,
Bilaga 1, Kultur och fritidsnämndens skrivelse inför ekonomi- och
verksamhetsplan 2016 – 2018 med budget för 2016,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2015.
Yrkanden
Joakim Friberg (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att
tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016 – 2018 med budget för år

Justerare
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att

att

att

att

2016 för drifts och investeringsresurser,
av kommunstyrelsen begära utökade driftsramar med 6 500 tusen
kronor för varje år under perioden 2016 – 2018 enligt kultur- och
fritidsförvaltningens redovisade förslag,
av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram enligt
förvaltningens förslag (kultur- och fritidsnämndens beslut 13 november
2014, § 107) med förändringen att investeringen i bokbussen är flyttad
från år 2016 till år 2017,
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i september 2015
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för år 2016,
begära full kompensation för pris- och löneökningar med 6009 tkr för
år 2016 och 5975 tkr för år 2017 respektive år 2018.
samt

att

äska tilläggsanslag om 500 tkr motsvarande full kompensation för
nämndens bidragsutredning.

Louise Burman (M) och Zoltán G. Wagner yrkar att kultur- och fritidsnämnden
ska besluta
att
tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016 – 2018 med budget för år
2016 för drifts och investeringsresurser,
att
av kommunstyrelsen begära utökade driftsramar med 6 500 tusen
kronor för varje år under perioden 2016 – 2018 enligt kultur- och
fritidsförvaltningens redovisade förslag,
att
av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram enligt
förvaltningens förslag (kultur- och fritidsnämndens beslut 13 november
2014, § 107) med förändringen att investeringen i bokbussen är flyttad
från år 2016 till år 2017,
att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i september 2015
presentera genomförbara förändringsförslag med
konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning av ram för
internbudget för år 2016,
samt

att

bifalla anpassningsåtgärd 1 och 2 om Nöbbelövs bibliotek i
förvaltningens tjänsteskrivelse men avslå åtgärd 3 som innebär
permanent stängning av biblioteket.

Gunnar Brådvik (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
Att
i förvaltningens tjänsteskrivelse stryka samtliga besparingsförslag
under rubriken ”bibliotek”.
Justerare
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Att

att

i förvaltningens tjänsteskrivelse stryka besparingsförslaget under
rubriken ”kultur” på ”minskat bidrag för samverkan kring
LitteraLund”.
som förslag i yttrandet över "Ekonomi- och verksamhetsplan för
2016 – 2018" lägga till en avgift för besök för vuxna över 20 år på
Konsthallen på 50 kronor.

Sven Ingmar Andersson (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
stryka samtliga besparingar för biblioteken och att utöka driften för
Järnåkra bibliotek.
Säryrkanden
Säryrkande 1
Gunnar Brådvik (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
av kommunstyrelsen begära utökad ram med 100 tusen kronor för
utökade öppettider på Järnåkra bibliotek.
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
Att
avslå Gunnar Brådviks (FP) säryrkande i enlighet med förvaltningens
förslag.
Säryrkande 2
Zoltán G. Wagner yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
avslå besparingar i Kulturskolan
att
avslå investeringen rörande konstgräsplan 2016
att
investering på biblioteken ökas med 3 miljoner kronor år 2016.
Joakim Friberg (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
Att
avslå Zoltán G. Wagners (KD) säryrkande i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Moderaterna begär och beviljas ajournering mellan kl 18.55-19.05
Ordförande ställer Joakim Fribergs (S) m.fl, Louise Burmans (M) m.fl., Gunnar
Brådviks (FP) och Sven Ingmar Anderssons (C) yrkanden mot varandra och
finner att nämnden beslutar i enlighet med Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Joakim Fribergs (S) m.fl yrkande utgör huvudförslag.
Ordföranden ställer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande, Gunnar Brådviks (FP)
yrkande och Sven Ingmar Anderssons (C) mot varandra och finner att kulturJusterare
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och fritidsnämnden beslutar att Louise Burmans (M) m.fl yrkande ska utgöra
motförslag.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Sven Ingmar Anderssons yrkande röstar Nej
Gunnar Brådvik (FP) och Joakim Friberg (M) röstar Ja
Sven Ingmar Andersson (C) röstar Nej
Kerstin Wikner (S), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V), Louise Burman (M), Adrian
Borin (M) och Zoltán G. Wagner (KD) avstår sin röst.
Med 2 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kultur- och fritidsnämnden att Gunnar
Brådviks (FP) yrkande ska utgöra motförslag mot Louise Burmans (M) m.fl.
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande röstar Ja
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Nej
Louise Burman (M), Adrian Borin (M) och Zoltán G. Wagner röstar Ja.
Gunnar Brådvik (FP) röstar Nej.
Kerstin Wikner (S), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och
Joakim Friberg (S) avstår sin röst.
Med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kultur- och fritidsnämnden att Louise
Burmans (M) m.fl yrkande ska utgöra motförslag till Joakim Fribergs (S) m.fl
yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande röstar Ja
Den som stödjer Louise Burmans (M) m.fl. yrkande röstar Nej
Kerstin Wikner (S), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Saima Jönsson Fahoum (V), Gunnar Brådvik (MP) och
Joakim Friberg (S) röstar Ja.
Justerare
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Louise Burman (M), Adrian Borin (M) och Zoltán G. Wagner (KD) röstar Nej.
Sven Ingmar Andersson (C) avstår sin röst.
Med 7 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Joakim Fribergs (S) m.fl. yrkande.
Säryrkande 1
Ordföranden ställer Gunnar Brådviks (FP) yrkande mot Joakim Fribergs (S)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Joakim
Fribergs yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Gunnar Brådviks (FP) yrkande röstar Nej
Kerstin Wikner (S), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Louise Burman (M), Adrian Borin (M) Zoltán G. Wagner och
Joakim Friberg (S) röstar Ja.
Gunnar Brådvik (KD) och Sven Ingmar Andersson (C) röstar Nej
Saima Jönsson Fahoum (V) avstår sin röst.
Med 8 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Säryrkande 2
Ordföranden ställer Zoltán G. Wagners (KD) yrkande mot Joakim Fribergs (S)
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Joakim
Fribergs yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning
Den som stödjer Joakim Fribergs (S) yrkande röstar Ja
Den som stödjer Zoltán G. Wagners (KD) yrkande röstar Nej
Kerstin Wikner (S), Matilda Wennberg (S), Peter Bergwall (MP), Emma Fager
Malmström (MP), Louise Burman (M) och Adrian Borin (M) och Joakim
Friberg (S) röstar Ja.
Zoltán G. Wagner (C) röstar Nej

Justerare
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Saima Jönsson Fahoum (V), Gunnar Brådvik (FP) och Sven Ingmar Andersson
(C) avstår sin röst.
Med 7 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Joakim Fribergs (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tillstyrka kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande över
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016 – 2018 med budget för år 2016
för drifts och investeringsresurser,
att

av kommunstyrelsen begära utökade driftsramar med 6 500 tusen kronor
för varje år under perioden 2016 – 2018 enligt kultur- och
fritidsförvaltningens redovisade förslag,

att

av kommunstyrelsen begära tillskott i investeringsram enligt
förvaltningens förslag (kultur- och fritidsnämndens beslut 13 november
2014, § 107) med förändringen att investeringen i bokbussen är flyttad från
år 2016 till år 2017,

att

ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i september 2015
presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar
inför beslut om fördelning av ram för internbudget för år 2016.

att

begära full kompensation för pris- och löneökningar med 6009 tkr för
år 2016 och 5975 tkr för år 2017 respektive år 2018.
samt

att

äska tilläggsanslag om 500 tkr motsvarande full kompensation för
nämndens bidragsutredning.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”
Gunnar Brådvik (FP) begär och beviljas följande anteckning till protokollet:
Folkpartiet valde att rösta för de rödgrönas yrkande i sista voteringsomgången
då det var det av till buds stående förslag som slog vakt om stadsdelsbiblioteken.
Vi vill vara tydliga med att vi förvisso inte tror det är realistiskt med hela den
uppräkning som de rödgröna begär, men att vi är glada för att det råder en
samsyn om att bevara stadsdelsbiblioteken.
Reservationer
Louise Burman (M), Gunnar Brådvik (FP), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G. Wagner reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Justerare
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Återkallande av beslut om procentregel
Dnr KU 2013/0310
Sammanfattning
I samband med att nytt verksamhetsuppdrag togs fram till Lunds konsthall,
gjordes också en översyn av gällande regelverk för utsmyckning av offentliga
byggnader. Ett nytt förslag togs fram och översändes till kommunstyrelsen för
vidare befordran och remissvar av servicenämnden. Efter diskussioner mellan
förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen och
serviceförvaltningen, har de båda enats om att föreslå kultur- och fritidsnämnden
att återkalla tjänsteskrivelsen, för att i stället arbeta fram ett nytt, gemensamt
förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 maj 2014, §48.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2014 med bilaga
”Förslag till nya regler för offentlig utsmyckning av byggnader som kommuner
bygger, bygger till eller bygger om.”
Servicenämndens beslut den 16 oktober 2013, §103.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
från kommunstyrelsen återkalla kultur- och fritidsnämndens beslut den
15 maj 2014, §48 Förslag till ändringar i regler för utsmyckning av
offentliga byggnader med revidering av procentregeln, med tillhörande
tjänsteskrivelse och bilagor.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

14

2015-04-21

§ 54
Särskilt beslut om fördelning av medel till studieförbund
år 2015
Dnr KU 2015/0091
Sammanfattning
Folkuniversitetet har under verksamhetsåret 2014 ökat antalet deltagartimmar från 370 144 till 661 612 genom att erbjuda Lundakarnevalen
möjlighet att bedriva cirkelverksamhet. Fördelningen av medel till
studieförbunden sker på grundval av de två föregående årens statistik,
samtidigt som summan att fördela är ett rambelopp. Detta medför att en
kraftig ökning av antalet deltagartimmar för ett enskilt studieförbund
samtidigt sänker ersättningsnivåerna för övriga förbund. Förvaltningen
föreslår nämnden ett beslut som frångår riktlinjerna för hur bidrag ska
beräknas/fördelas för Folkuniversitetet år 2015.
Beslutsunderlag
Mötesanteckningar från möte mellan kultur- och fritidsnämndens presidium och
representanter för Folkunivesitetet den 11 mars 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2015.
Bilaga till tjänsteskrivelse, Fördelning av medel studieförbund alternativ 1
respektive 2.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fördela medel till studieförbunden år 2015 enligt bilaga alternativ 2 och
att
Folkuniversitetet extraordinärt för år 2015 erhåller 292 418 kronor
utöver rambelopp för studieförbunden,
att
beräkningsgrunden för bidrag till Folkuniversitetet år 2016 ska utgöras
av medeltalet deltagartimmar 2011-2013, det vill säga 366 256 och det
faktiska utfallet 2015.
att
begära kompensation för de utbetalda 292 418 kronor i
bokslutsdispositionen för år 2015.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Folkuniversitetet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

15
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§ 55
Utredning om kulturcheck
Dnr KU 2015/0206
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda införande av kulturcheck i Lunds kommun.
Förvaltningen föreslår att en extern konsult med hjälp av en referensgrupp med
representanter från Kulturskolan får i uppdrag att utreda införande av en
kulturcheck i Lunds kommun och vad detta skulle innebära.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 20,
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 31 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda kulturcheck för
Lunds kommun i enlighet med förvaltningens förslag till riktlinjer.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

16

2015-04-21

§ 56
Uppdrag från kommunstyrelsen om Kino
Dnr KU 2015/0182
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att utöka kultur- och
fritidsförvaltningens ram med 700 tusen kronor med syfte att biografen Kino
(organisationen Folkets Bio) ska få möjlighet till ombyggda och ändamålsenliga
lokaler. Beroende på uppskattad kostnad för ombyggnation behövs
förtydligande av riktlinjer och ekonomiska förutsättningar. Kulturchefen,
tjänstemän på förvaltningen och nämndens presidium får därför i uppdrag att
snarast ta fram riktlinjer för fortsatt utredningsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut (i urval) den 27 november 2014, §203,
Kommunfullmäktiges beslut (i urval) den 11-12 juni 2014,
Kommunstyrelsens beslut (i urval) den 27 maj 2014, 168, inklusive bilagor,
Mötesanteckningar från möte med verksamhetsledaren för Kino/Folkets Bio den
6 mars 2015,
Slutredovisning av utredningen ”Kino som kulturell mötesplats” (Fem bilagor).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra åt förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden att snarast ta
fram riktlinjer för fortsatt utredningsarbete kring nya lokaler för Kino
som kulturell mötesplats i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

17

2015-04-21

§ 57
Detaljplan för Ullen och Spinnrocken m fl i Genarp, Lunds
kommun - samråd
Dnr KU 2015/0053
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Ullen och Spinnrocken med fler
i Genarp till kultur- och fritidsnämnden för samråd. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att förtäta området med bostäder i en till två våningar.
Bostäderna utformas som radhusbebyggelse med egen uteplats eller som lägre
flerbostadshus i två våningar med balkong.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 april 2015,
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med underrättelse, samrådsredogörelse,
planbeskrivning och detaljplanekarta den 8 januari 2015,
Byggnadsnämndens beslut den 22 januari 2015, § 9.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för Ullen och
Spinnrocken med flera i Genarp.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

18
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§ 58
Philip Sandberg (FP) m fl motion Satsa på föreningslivet skapa ett Föreningarnas Hus
Dnr KU 2015/0083
Sammanfattning
Philip Sandberg (FP) föreslår i en motion att ett Föreningarnas hus inrättas i
Lund. Huset skulle enligt förslagsställaren rymma kontorslokaler, mötesrum och
teknisk utrustning. Föreningarnas hus skulle ha som syfte att vara mötesplats
och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete. Huset skulle vidare kunna
fungera som inkubator för nya föreningar, rekrytera gemensamma volontärer,
stödja organisationsutveckling och skapa samordningsvinster för föreningar
genom sambrukande av lokalerna.
Beslutsunderlag
Motion från Folkpartiet liberalerna/Philip Sandberg den 12 februari 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2015.
Yrkande
Börje Anehamre yrkar kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att
expediera kultur- och fritidsnämndens beslut till socialnämnden för
kännedom.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
låta förvaltningens skrivelse utgöra nämndens svar på motion
Satsa på föreningslivet – skapa ett Föreningarnas hus till
Kommunstyrelsen,
att

expediera kultur- och fritidsnämndens beslut till socialnämnden för
kännedom.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) beviljas följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

19
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§ 59
Medborgarförslag Skatepark i Södra Sandby
Dnr KU 2015/0172
Sammanfattning
och
har tagit ett initiativ till ett medborgarförslag
om en park för skate i Södra Sandby. De har även gjort namninsamlingar och
lämnat förslag på flera tänkbara platser eftersom de tycker att det behövs
alternativ till att sitta hemma och spela datorspel med mera.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag till skatepark i Södra Sandby den 4 mars 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
se positivt på medborgarförslag om skateramp i Södra Sandby, men att
förvaltningen saknar resurser för ändamålet inom befintlig ram.
att

i övrigt yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
skrivelse.

Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

20
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§ 60
Medborgarförslag angående förtidsröstlokal i Stångby
och ytor för fritidsaktiviteter
Dnr KU 2015/0097
Sammanfattning
Holger Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen skall asfaltera
hela den yta som finns framför Torngården så att den kan fungera bättre som
lekyta för fritidsgruppsbarnen och öka tillgängligheten för biblioteksbesökarna
samt att dagbarnsvårdslokalen skall användas till förtidsröstningslokal.
Beslutsunderlag
Holger Anderssons medborgarförslag, ankommet den 1 mars 2015,
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
avstyrka medborgarförslaget angående asfaltering av grusplanen vid
Torngården i Stångby,
att
avstå att uttala sig i frågan om förtidsröstningslokal då detta är en fråga
som beslutas av valnämnden,
att
yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens tjänstskrivelse den 7 april 2015.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt Initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

21
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§ 61
Rapporter
Dnr KU 2015/0085
A. Renovering av konst
KU 2013/0310
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om förvaltningen för diskussioner
med serviceförvaltningen för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna
för renovering av konst. Ärendet hör samman med § 53.
B. Kulturlokaler
KU 2015/0286
Kulturchef Torsten Schenlaer har sammanställt en översikt över
kulturlokalers användning och skick i Lund. Redovisningen visar en
översikt av de fria föreningarnas lokalbehov, de kommunala verksamheterna
såsom kulturskolan och Stenkrossen samt Stadshallen. Stadshallen har
många användningsområden vilket innebär att en eventuell ombyggnation
måste göras i ett svep, under en begränsad period. Centrumlyftet har fattat
beslut att ta fram en lokalinvesteringsplan för kulturlokaler vilket är första
gången i Lund.
C. Bad i Lund inför sommaren
Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om att kultur- och
fritidsförvaltningen gjort en översyn av platser som lundaborna badar på
trots att de inte är officiella badplatser såsom Tvedöra och Dalby stenbrott.
Platserna ligger inte på kommunens mark vilket begränsar vilka åtgärder
som kommunen kan göra. Kommunens ansvar för platserna ökar om den
gör förbättrande åtgärder såsom att sätta ut soptunnor, livbojar med mera.
D. Visning av Meetings
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg visar Meetings, ett nytt program för
att ta del av nämndhandlingar i läsplattorna. Programmet kommer att
användas parallellt med Mötesportalen som används sedan tidigare.
Programmet införs bland annat för att möte datainspektionens krav om
säkert förvarande av sekretess och personuppgifter.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av rapporter till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-21

§ 62
Delegationsbeslut
Dnr KU 2015/0087
Nummer

Beslut

1

Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Öppet körrep”
KU 2015/0204
Beslut att bevilja
arrangemangsbidrag till
projektet ”LundaPride” KU
2015/0190
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Skrivande som
läkande kraft” KU 2015/0165
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Moviende
Horizontes” KU 2015/0164
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”The Armed Man”
KU 2015/0163
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Skånes orgelveckor
2015” KU 2015/0136
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Christal Andino
musik- och kulturförening”
KU 2015/0135
Beslut att bevilja
kulturprojektbidrag till
projektet ”Gunnar utan filter”
KU 2015/0099
Beslut att ej bevilja
föreningsbidrag till
invandrarförening Etiopiskortodoxa församlingen i Lund
KU 2015/0080
Beslut att ej bevilja
kulturprojektbidrag till

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Justerare

Datum och beslutande
5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-07

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-01

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-16

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-16

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-07

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-16

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-16

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-07

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-04-07

5.6

Torsten Schenlaer,
kulturchef 2015-03-16

Utdragsbestyrkande

22

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-21

11

12

13

”Matteuspassionen i Lunds
Domkyrka” KU 2015/0032
Beslut att bevilja deltagande
1.10
för kultur- och fritidsnämndens
ledamöter i kommunens
övergripande utbildningar
KU 2015/0015
Beslut att bevilja deltagande
1.11
för kultur- och fritidsnämndens
ordförande vid konferens med
Sveriges Fritidschefers och
Kulturchefsförening (SFK)
23-24 april.
KU 2015/0015
Tilldelningsbeslut,
utsmyckning på förskolan
Blåtunga

Joakim Friberg, kulturoch fritidsnämndens
orförande
2015-03-25
Louise Burman,2:e vice
ordförande 2015-03-25

Arbetsutskottet för
konst, 2015-04-01

Nr 54-66, delegationsbeslut i personalärenden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-21

§ 63
Meddelanden
Dnr KU 2015/0086

A.

Meddelande om beviljat EU-stöd för ”Creative Lenses”
KU 2015/0240

B.

Kommunstyrelsens beslut §99 Utvärdering av nämndernas
granskningsrapporter för intern kontroll år 2014 och 2015
KU 2015/0224

C.

Protokoll från kommunala studentrådet den 17 februari 2015
KU 2015/0217

D.

Protokoll från kommunala studentrådet den 7 april 2015
KU 2015/0217

E.

Klagomål över belysning på Klostergården med svar
KU 2015/0173

F.

Skrivelse från PIL inför nämndens möte den 21 april 2015
KU 2015/0170

G.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §53 Om Meetings
KU 2015/0169

H.

Kommunstyrelsens beslut §86, Igångsättningstillstånd för skola
och idrottshall på Södra Råbylund
KU 2014/0618

I.

Konstgruppens protokoll, tilldelningsbeslut konstnär för
utsmyckning av förskolan Blåtunga.
KU 2014/0440

J.

Barn- och skolnämnd Östers yttrande till Skolinspektionen om
fritidshemsverksamhet
KU 2014/0702

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av meddelanden till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24

