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§ 19
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg: ”Information om Högevallsbadet”.

§ 20
Information om Högevallsbadet
Idrottschef Berne Nilsson informerar om de åtgärder som vidtagits på Högevallsbadet med anledning av problem med yttervägg.
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§ 21
Bokslut 2006 och begäran om överförande av ekonomiskt resultat från 2006 till 2007
Dnr KU 2005/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för driftbudgeten för år
2006 uppgår i redovisningen till ett överskridande på preliminärt 8 081 tkr
gentemot fastställd ram. Av fastställd investeringsbudget på 29 381 tkr redovisas utgifter på 19 501 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Bilagan ”Kultur- och fritidsnämnden - ekonomiskt resultat för 2006”.
Bilagan ”Preliminär investeringsrapport 2006” den 17 januari 2007.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (s), yrkar, med instämmande av Göran Fries (v), att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära kompensation för kostnader i 2006 års
bokslut under 2006 med sammanlagt 852 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att under 2006 ianspråktagna medel för
kulturhuvudstadsarbetet på 2 034 tkr avräknas mot medel på 9 000 tkr i
2007 års driftbudget,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader på sammanlagt 144 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för kostnader om sammanlagt 3 000 tkr i 2006 års bokslut,
att återstående negativt ekonomiskt resultat för 2006, 2 050 tkr, efter
kompensation, tilläggsanslag och överföring till eget kapital förs över till
2007 års driftbudget,
att för 2007 och framåt begära årlig utökning av ram för driftbudget för
täckande av lokalkostnader vid Nöbbelövs bibliotek, kapitaltjänstkostnader
vid Klostergårdens fritidsgård och bygglekplats samt Drottens kyrkomuseum för sammanlagt 335 tkr i enlighet med särskild beräkning; samt
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser enligt
plan, 9 879 tkr, förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2007.
Christer Wallin (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att av kommunstyrelsen begära kompensation för kostnader i 2006 års
bokslut under 2006 med sammanlagt 852 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att under 2006 ianspråktagna medel för
kulturhuvudstadsarbetet på 2 034 tkr avräknas mot medel på 9 000 tkr i
2007 års driftbudget,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader på sammanlagt 144 tkr överförs till eget kapital,
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§ 21, forts.
att av kommunstyrelsen begära att överföra sammanlagt 3 000 tkr i 2006
års bokslut som negativt eget kapital under en tid av fem år,
att återstående negativt ekonomiskt resultat för 2006, 2 050 tkr, efter
kompensation och överföring till eget kapital förs över till 2007 års driftbudget,
att för 2007 och framåt begära årlig utökning av ram för driftbudget för
täckande av lokalkostnader vid Nöbbelövs bibliotek, kapitaltjänstkostnader
vid Klostergårdens fritidsgård och bygglekplats samt Drottens kyrkomuseum för sammanlagt 335 tkr i enlighet med särskild beräkning; samt
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser enligt
plan, 9 879 tkr, förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2007.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Christer Wallins (m) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Christer Wallins (m) yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.

Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Ronny Johannessen (m)
Christer Wallin (m)
Anders Kristensson (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Helen Westman (s)
Bengt E Nilsson (s)
Henrik Dahlström (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära kompensation för kostnader i 2006 års
bokslut under 2006 med sammanlagt 852 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att under 2006 ianspråktagna medel för
kulturhuvudstadsarbetet på 2 034 tkr avräknas mot medel på 9 000 tkr i
2007 års driftbudget,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader på sammanlagt 144 tkr överförs till eget kapital,
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§ 21, forts.
att av kommunstyrelsen begära att överföra sammanlagt 3 000 tkr i 2006
års bokslut som negativt eget kapital under en tid av fem år,
att återstående negativt ekonomiskt resultat för 2006, 2 050 tkr, efter
kompensation och överföring till eget kapital förs över till 2007 års driftbudget,
att för 2007 och framåt begära årlig utökning av ram för driftbudget för
täckande av lokalkostnader vid Nöbbelövs bibliotek, kapitaltjänstkostnader
vid Klostergårdens fritidsgård och bygglekplats samt Drottens kyrkomuseum för sammanlagt 335 tkr i enlighet med särskild beräkning; samt
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser enligt
plan, 9 879 tkr, förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2007.

Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Helen Westman (s), Bengt E Nilsson (s), Henrik
Dahlström (mp) och Göran Fries (v) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2007-02-14

§ 22
Årsredovisning 2006
Dnr KU 2007/0026
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2006
för kultur- och fritidsnämnden enligt instruktioner från kommunkontoret.
Denna ska lämnas till kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns
samlade årsredovisning för 2006.
Förvaltningen har också sammanställt en kompletterande årsredovisning,
som ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2006 den 7 februari
2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsredovisning till nämnden 7 februari 2007.
Yrkande
Bengt E Nilsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2006” med följande
tillägg under rubriken ”Beskriv vilka åtgärder som nämnden avser att vidta
utifrån analysen” på sidan 14:
”Nämnden har under hösten 2006 hemställt hos servicenämnden om att de
brister i tillgängligheten för rörelsehindrade i Stadshallen i Lund som noterats vid stadsbyggnadskontorets granskning den 22 november 2004 bör
åtgärdas skyndsamt med tanke på Stadshallens betydelse för Lunds kommunliv, status samt kommunens ambitioner att ligga i framkant när det
gäller handikappfrågor.”
och översända det till kommunstyrelsen ; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2006 – till nämnden”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2006” med följande
tillägg under rubriken ”Beskriv vilka åtgärder som nämnden avser att vidta
utifrån analysen” på sidan 14:
”Nämnden har under hösten 2006 hemställt hos servicenämnden om att de
brister i tillgängligheten för rörelsehindrade i Stadshallen i Lund som noterats vid stadsbyggnadskontorets granskning den 22 november 2004 bör
åtgärdas skyndsamt med tanke på Stadshallens betydelse för Lunds kommunliv, status samt kommunens ambitioner att ligga i framkant när det
gäller handikappfrågor.”
och översända det till kommunstyrelsen ; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2006 – till nämnden”.
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§ 22, forts.
Protokollsanteckning
Ordföranden konstaterar, att årsredovisningen återspeglar en imponerande
verksamhet, som genomgår ett nödvändigt förändringsarbete.
Nämnden uttrycker ett stort tack till förvaltningen och dess grenar för ett
fint arbete under 2006.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys 2006)
Akten
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§ 23
EVP 2007-2009 med budget 2007:
Internbudget I för 2007: Fritidsverksamhet
Dnr KU 2006/0010
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen lägger fram förslag till komplettering av
internbudget, avseende fritidsverksamhet för 2007. Förslaget anger konsekvensbeskrivningar till följd av den i kommunfullmäktige i december fastställda ramen och i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut till
fördelning den 6 december 2006.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Yrkande
Christer Wallin (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa driftbudget för fritidsverksamheten i enlighet med förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa driftbudget för fritidsverksamheten i enlighet med förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning
Claes Göran Jönsson (s), Helen Westman (s), Bengt E Nilsson (s), Henrik
Dahlström (mp) och Göran Fries (v) deltar ej i beslutet med hänvisning till
reservationen vid nämndens sammanträde den 17 januari 2007, § 6.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 24
Skrivelse till kommunfullmäktige:
Förändring av taxor för kulturskolan från och med
höstterminen 2007
Dnr KU 2006/0214
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 6 december 2006,
§127, beslutat att fastställa ram för driftbudget för kultur- och fritidsförvaltningen för 2007. För kulturskolan fastställdes internbudget med ökat
intäktskrav på 100 tkr per år. Intäktskravet föranleder förslag till förändring av kommunfullmäktiges beslut avseende taxor för kulturskolan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2007.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, med instämmande av Göran Fries (v), att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förvaltningens förslag till förändring av taxor för kulturskolan
från och med höstterminen 2007.
Christer Wallin (m) yrkar, med instämmande av Ronny Johannessen (m),
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag
till taxor för kulturskolan från och med höstterminen 2007; samt
att överlämna förslag till förändrad taxa för kulturskolan till kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Christer Wallins (m) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Christer Wallins (m) m fl yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Ronny Johannessen (m)
Christer Wallin (m)
Anders Kristensson (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Helen Westman (s)
Bengt E Nilsson (s)

X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X

Avstår
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§ 24, forts.

Joakim Friberg (s)
Göran Fries (v)
Summa

6

X
X
5

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag
till taxor för kulturskolan från och med höstterminen 2007; samt
att överlämna förslag till förändrad taxa för kulturskolan till kommunfullmäktige för fastställande.

Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Helen Westman (s), Bengt E Nilsson (s), Joakim
Friberg (s) och Göran Fries (v) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Zoltan Wagner (kd):
”Kulturskolans verksamhet är viktig för ungdomar som utövar olika konstformer i kommunens regi.
Det nu liggande förslaget om att höja avgifterna för eleverna är ett nödvändigt steg för att åtgärda en del av Kulturskolans dåliga ekonomi. En av
de huvudsakliga ingredienserna för att ekonomin är dålig är den höga hyran Kulturskolan får betala för sina lokaler.
Det hade varit önskvärt att hyrorna kunde omförhandlas istället för att höja
avgifterna för eleverna. Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har gjort
stora ansträngningar för att omförhandla hyran till en för verksamheten
hanterbar nivå utan att lyckas.
Kulturskolans verksamhet skall ses som en källa för kreativ verksamhet för
ungdomar i kommunen men även som en institution som arbetar för att
bevara ett kulturarv.
Stora insatser bör göras för att inte utarma verksamheten på sikt.”

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 25
Utveckling av Klostergårdens idrottsområde: Ny ishall
Dnr KU 1999/0180
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrker förslag från servicenämnden om
uppförande av ny ishall vid Klostergårdens idrottsområde under förutsättning av att ram för driftbudget för ishall utökas med hänsyn till ökad investeringsutgift med 10 500 tkr. Förvaltningen redogör för behov av förändrade ytor för bollsporter vid Klostergårdens idrottsområde och begär investeringsmedel för anläggande av ny matcharena under förutsättning av att
täckning sker i driftbudget för kapitaltjänstkostnader.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2007 med
bilagor.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 januari 2007.
Utredning från konsultföretaget GOFA om matchplan för fotboll den 6
februari 2007.
Skrivelse från Lunds Bollklubb om Klostergårdens idrottsområde den 14
november 2006.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna kultur- och förvaltningens åtgärd att underteckna preliminärt
hyresavtal med serviceförvaltningen om ny ishall som förutsättning för beslut i servicenämnden om antagande av entreprenör för ishall och publik
arena,
att ställa sig positiv till utveckling av anläggningar för bollsporter vid
Klostergårdens idrottsområde enligt redovisat förslag,
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för årlig drift av ny ishall
med 1 500 tkr per år fr o m 2009 till följd av utökad investeringsnivå för
uppförande av ishall,
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för täckande av årliga kapitaltjänstkostnader för naturgräsplan vid Klostergårdens idrottsområde enligt plan med 380 tkr per år fr o m 2009,
att av kommunfullmäktige begära investeringsresurser för anläggningsarbeten för bollsporter vid Klostergårdens idrottsområde under 2008 med
32 315 tkr i enlighet med redovisat förslag under förutsättning av att tillkommande kostnader i driftbudget täcks genom ökad ram för driftbudget;
samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att beräkna behov av utökad
ram för driftbudget fr o m 2009 till följd av markarbeten i anslutning till
ishall och publik arena och anläggningsarbeten för bollsporter vid Klostergårdens idrottsområde under 2008.
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§ 25, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna kultur- och förvaltningens åtgärd att underteckna preliminärt
hyresavtal med serviceförvaltningen om ny ishall som förutsättning för beslut i servicenämnden om antagande av entreprenör för ishall och publik
arena,
att ställa sig positiv till utveckling av anläggningar för bollsporter vid
Klostergårdens idrottsområde enligt redovisat förslag,
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för årlig drift av ny ishall
med 1 500 tkr per år fr o m 2009 till följd av utökad investeringsnivå för
uppförande av ishall,
att av kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för täckande av årliga kapitaltjänstkostnader för naturgräsplan vid Klostergårdens idrottsområde enligt plan med 380 tkr per år fr o m 2009,
att av kommunfullmäktige begära investeringsresurser för anläggningsarbeten för bollsporter vid Klostergårdens idrottsområde under 2008 med
32 315 tkr i enlighet med redovisat förslag under förutsättning av att tillkommande kostnader i driftbudget täcks genom ökad ram för driftbudget;
samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att beräkna behov av utökad
ram för driftbudget fr o m 2009 till följd av markarbeten i anslutning till
ishall och publik arena och anläggningsarbeten för bollsporter vid Klostergårdens idrottsområde under 2008.

Protokollsanteckning
Zoltan Wagner (kd):
”En stor del av ärendet omfattar nyanläggning av gräsplan samt byggnader
för bollsporter. Ur handlingarna i ärendet framgår att man med bollsporter
i huvudsak menar fotboll. Till handlingarna har även bifogats en skrivelse
från Lunds BK - ’Officiell skrivelse från Lunds BK:S Huvudstyrelse till
Lunds Kommun 2006-11-14’ I denna skrivelse finns ett antal att-satser
om vad klubben vill uppnå.
Ur handlingarna kan man tro att fotbollsklubben dikterar planeringen av
Klostergårdens idrottsområde, vilket kommunen sedan skall genomföra
och betala för.
Idrottschefen i kommunen har muntligen försäkrat att så inte är fallet, utan
att Lunds BK´s skrivelse snarare är med i handlingarna som en bekräftelse
på att planeringsarbetet fortskrider i en riktning som användarna kan godta.
Fotboll är en viktig sport som engagerar många ungdomar, speciellt pojkar. Sporten engagerar och är till glädje även i samhället i stort.
Kristdemokraterna i Lund värnar om att stora satsningar som den som
ärendet behandlar inte förstärker den obalans i satsningen på ’flick-’ respektive ’pojksporter’ som existerar, och inte heller den obalans som finns
i satsningar på olika sporter.”
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13
2007-02-14

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14
2007-02-14

§ 26
Fördjupning av översiktsplanen för Linero-NorrängaStora Råby i Lunds kommun
Dnr KU 2006/0066
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för synpunkter översänt ”Fördjupning av översiktsplanen för Linero- Norränga-Stora Råby i Lunds kommun”. Syftet är
att ange en målbild för de sydöstra delarna av Lunds stad. Förslaget till
fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Råbylund beskriver
hur stadsdelen Linero bör utvecklas österut genom Norrängaområdet och
söderut genom Råbylund. Dessutom anger planen en förstärkning av nuvarande Linero genom utveckling av Linero Centrum och nya bostäder i förtätningsprojekt.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling den 2 februari 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2006.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2006.
Byggnadsnämndens utställningshandling den 2 november 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2007.
Yrkande
Bengt E Nilsson (s) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s)
och Gösta John Bredberg (fp), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över förslag till ”Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby i Lunds kommun” till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg i tjänsteskrivelsen under rubriken ”Allmänna synpunkter”:
Då det är stor brist på koloniområden föreslår nämnden också att ett koloniområde anläggs på ett lämpligt ställe i planens ytterområde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över förslag till ”Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby i Lunds kommun” till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg i tjänsteskrivelsen under rubriken ”Allmänna synpunkter”:
Då det är stor brist på koloniområden föreslår nämnden också att ett koloniområde anläggs på ett lämpligt ställe i planens ytterområde.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 27
Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun
2008-2013 med utblickar mot 2025
Dnr KU 2006/0268
Sammanfattning
Kommunkontoret har för yttrande översänt ”Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025”. Utbyggnadsprogrammet baseras på kommunens översiktsplan (ÖPL 98), som antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 1998 och aktualiserades år 2001
och 2006. Programmet anger kommunens utbyggnadsstrategi i kortare och
längre perspektiv.
Beslutsunderlag
Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med
utblickar mot 2025, november 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun
2008-2013 med utblickar mot 2025” till kommunkontoret översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun
2008-2013 med utblickar mot 2025” till kommunkontoret översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16
2007-02-14

§ 28
Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2000/0285
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt ”Detaljplan för Bytarebacken
29 m fl i Lund, Lunds kommun”. Syftet är att pröva lämpligheten att bygga på befintlig byggnad med kontor mot kvarterets innergård. Parkmark
kommer att omvandlas till kvartersmark inom kvarteret där cykelparkering
och friyta till kontorsbebyggelse kan anordnas.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2001.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 januari 2001, § 6.
Samrådshandling, den 11 augusti 2006.
Delegationsbeslut den 3 november 2006.
Utställningshandling, den 21 november 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds
kommun” till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds
kommun” till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 29
Detaljplan för kvarteret Syret m m i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2006/0132
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för samråd översänt ”Detaljplan för kvarteret
Syret m m i Lund, Lunds kommun (Innovationernas hus)”. Planens syfte
är att pröva lämpligheten att höja exploateringen inom kvarteret Syret till
en mer stadsmässig form med bibehållen miljöprofil. I projektet ingår
byggandet av ett landmärke och en entrébyggnad till Ideon Science Park,
en byggnad i 18 våningar med kontor, restaurang, konferenslokaler, utställningar m m.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för kvarteret Syret i Lund, Lunds kommun (Innovationernas hus) den 6 april 2006.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2006.
Kultur - och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2006, § 73.
Samrådshandling , upprättad den 6 april 2006.
Utställningshandling den 2 januari 2007.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Detaljplan för kvarteret Syret m m i Lund, Lunds
kommun (Innovationernas hus)” till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Detaljplan för kvarteret Syret m m i Lund, Lunds
kommun (Innovationernas hus)” till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 30
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden:
Förbättrad tillgänglighet för personer med nedsatt
rörlighet- och orienteringsförmåga på Wickmanska
gården - gårdsplansentrén
Dnr KU 2007/0017
Sammanfattning
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden påtalar i skrivelse behovet av att Wickmanska gården ska göras tillgänglig för personer med funktionshinder.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2007.
Yrkande
Bengt E Nilsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse som svar på ”Skrivelse från socialdemokraterna: Förbättrad tillgänglighet för personer med
nedsatt rörlighet- och orienteringsförmåga på Wickmanska gården - gårdsplansentrén”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse som svar på ”Skrivelse från socialdemokraterna: Förbättrad tillgänglighet för personer med
nedsatt rörlighet- och orienteringsförmåga på Wickmanska gården - gårdsplansentrén”.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten
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§ 31
Val av ledamot i Kommunala studentrådet
Dnr KU 2002/0331
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att utse Zoltan Wagner (kd) till ny ledamot i Kommunala studentrådet att
efterträda Adrian Borin (m).

Beslut expedieras till:
Kommunala studentrådet
Akten
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§ 32
Referensgrupp för konstinköp
(Del av ärendet bordlagt)
Dnr KU 2003/0013
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ann-Sofie Severinsson (s) kommer att ingå i den nya referensgruppen för
konstinköp vid sidan av Sven Ingmar Andersson (c) och Åke Hägerdal (fp)
med Sven Ingmar Andersson som sammankallande.

Beslut expedieras till:
Konsthallen
Akten
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§ 33
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Processamordnare Jan-Erik Raanes informerar om projektet Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
B. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning med kultur- och fritidsnämndens beredning den 31 januari 2007
Dnr KU 2005/0037
Presidiet lovar att återkomma till nämnden om hur en långsiktig uppföljning bör ske.
C. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman informerar om förutsättningarna för EVP 20082010 med budget 2008.
D. Idrottsting den 1 februari 2007
Idrottschef Berne Nilsson informerar om idrottstinget, som samlade 175
deltagare.
E. Plan för hästsport
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsledare Bitte Langéen ger en nulägesbeskrivning i arbetet med
en plan för hästsport.
F. Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden: Information om Växjömodellen - en satsning på
att bl a få ned ungdomars alkoholtillgång
Dnr KU 2007/0016
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om polisens ungdomsgrupps arbete i Kronobergs län gällande det alkoholrelaterade arbetet. Arbetet har
döpts till Växjömodellen och tillämpas även i Lund.
Claes Göran Jönsson (s) och Gösta John Bredberg (fp) redogör för mötet
med Samrådsgrupp för ATAD-frågor som den 14 februari hade gemensamt möte med ATAD Samordningsgrupp.
G. Avtal för upplåtelse av mark inom fastigheten Helgonagården 5:1
Ekonomichef Per Hellman redogör för förslag till avtal med Allmänna
tennisklubben i Lund om upplåtelse av mark för tennisverksamhet inom
fastigheten Helgonagården 5:1.
H. Mötesplats Klostergården
Ekonomichef Per Hellman redogör för planeringen av Mötesplats Klostergården.
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§ 33, forts.
I. Folkparkens framtida användning
Dnr KU 1998/0165
Ekonomichef Per Hellman informerar om planerna på ett Kulturcentrum
Väster i Folkparken.
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§ 34
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 4).
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§ 35
Meddelande
1. Folkbildningsrådet: ”Statsbidrag till studieförbund”.
Dnr KU 2007/0024.

