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§ 36
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Punkt nr 4 ”Överförande
av ekonomiskt resultat från bokslut 2006 till 2007” under rubriken ”Beslutsärenden” behandlas som första punkt under rubriken ”Rapporter”.
Punkt nr 19 ”Handikapplan 2006-2010: Uppföljning” och punkt nr 20
”Ungdomsting den 14 februari 2007” under rubriken Rapporter utgår.
Nämnden enar sig om att ”Delphinenbadet, ny driftform” tillförs som nytt
beslutsärende.

§ 37
Bokslutsberedning
Dnr KU 2005/0037
Förvaltningschef Stefan Sköld visar den presentation av kultur- och fritidsförvaltningen, som gjordes vid bokslutsberedningen den 27 februari för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§ 38
Delphinenbadet - ny driftform
Dnr KU 2001/0322
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avtal med Stiftelsen AF Bostäder
om hyra av Delphinenbadet inom fastigheten Magistraten 1. AF Bostäder
har ingått avtal med företaget Medic Operating Support AB om upplåtelse
av lokaler i centrumbyggnaden inom fastigheten med avsikt att utveckla
friskvårds- och affärsverksamhet. Detta avtal innefattar även drift och
skötsel av Delphinenbadet.
En förutsättning för avtalet mellan Stiftelsen AF Bostäder och Medic Operating Support AB är att kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal med Medic Operating Support AB om köp av badtider för allmänhet och föreningsliv.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen AF Bostäder om bekräftelse på överenskommelse
med Medic Operating Support AB, den 9 mars 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2007.
Yrkande
Göran Fries (v) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna redovisad inriktning och omfattning av verksamhet för allmänhet och föreningsliv i Delphinens bad,
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att avveckla befintliga avtal
med Stiftelsen AF Bostäder och Medic Operating Support AB med upphörande 2007-06-30; samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal med Medic
Operating Support AB om öppethållande för allmänhet och föreningsliv
enligt redovisade förutsättningar från och med 2007-07-01.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisad inriktning och omfattning av verksamhet för allmänhet och föreningsliv i Delphinens bad,
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att avveckla befintliga avtal
med Stiftelsen AF Bostäder och Medic Operating Support AB med upphörande 2007-06-30; samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal med Medic
Operating Support AB om öppethållande för allmänhet och föreningsliv
enligt redovisade förutsättningar från och med 2007-07-01.

Beslut expedieras till:
Stiftelsen AF Bostäder
Medic Operating Support AB
Akten
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§ 39
EVP 2007-2009 med budget för 2007:
Begäran om omfördelning av resurser för kulturhuvudstadsarbetet
Dnr KU 2006/0010
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till omfördelning av
resurser i driftbudget för kulturhuvudstadsarbetet inom ramen för av
kommunfullmäktige fastställd ram för perioden 2005-2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunfullmäktige begära omfördelning av resurser för kulturhuvudstadsarbetet genom tilläggsanslag med 4 000 tkr i driftbudget för 2007
så att sammanlagda resurser för året uppgår till 11 000 tkr samt anmäla att
motsvarande minskning av resursbehov kommer att ske för 2008 års driftbudget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunfullmäktige begära omfördelning av resurser för kulturhuvudstadsarbetet genom tilläggsanslag med 4 000 tkr i driftbudget för 2007
så att sammanlagda resurser för året uppgår till 11 000 tkr samt anmäla att
motsvarande minskning av resursbehov kommer att ske för 2008 års driftbudget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 40
Förslag till Handlingsplan för jämställdhets- och
mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år
2007 samt uppföljning av Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år 2006
Dnr KU 2007/0058
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till handlingsplan för år 2007. Den
omfattar mål och åtgärder samt beskriver hur uppföljningen ska ske inom
de olika sakområdena. Den kommer att spridas till förvaltningens samtliga
verksamheter genom verksamhetscheferna som även ansvarar för uppföljningen.
Förvaltningen presenterar också uppföljning av handlingsplanen för år
2006.
I samband med detta ärende diskuterar nämnden även förvaltningens skrivelse ”Upprop inför Mångfaldsrundan i Lund 2007”. Nämnden enar sig
därvid om att uttala sitt stöd för arbetet med Mångfaldsrundan.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år 2007, den 1 mars 2007.
Uppföljning av Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för
kultur- och fritidsförvaltningen år 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse ”Upprop inför Mångfaldsrundan
i Lund 2007”.
Yrkanden
Helen Westman (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att anta Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kulturoch fritidsförvaltningen år 2007 med följande ändring:
Meningen Arbetsledare skall ha lönesamtal med sina medarbetare före
varje löneöversynsförhandling under rubriken Åtgärd på sidan tre stryks.
Sven Ingmar Andersson (c) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att instämma i Helen Westmans (s) yrkande; samt
att godkänna uppföljning av Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år 2006 med redaktionella
ändringar samt med följande ändring:
Meningen på sidan sju ”Vid många av förvaltningens arbetsplatser har arbetsledare och medarbetare arbetat med attityder och förhållningssätt till
mångfald i dess breda bemärkelse, samt skapat mötesplatser och bildat
nätverk med olika aktörer för att främja mångfald.” bör ändras till:
”…….bildat nätverk med olika aktörer för att främja arbetet med mångfald
för ökad integration”.
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§ 40, forts.
Martin Klette (fp), med instämmande av Adrian Borin (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt intentionerna i
”Upprop inför Mångfaldsrundan i Lund 2007”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att anta Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kulturoch fritidsförvaltningen år 2007 med följande ändring:
Meningen Arbetsledare skall ha lönesamtal med sina medarbetare före
varje löneöversynsförhandling under rubriken Åtgärd på sidan tre stryks;
samt
att godkänna uppföljning av Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år 2006 med redaktionella
ändringar samt med följande ändring:
Meningen på sidan sju ”Vid många av förvaltningens arbetsplatser har arbetsledare och medarbetare arbetat med attityder och förhållningssätt till
mångfald i dess breda bemärkelse, samt skapat mötesplatser och bildat
nätverk med olika aktörer för att främja mångfald.” bör ändras till:
”…….bildat nätverk med olika aktörer för att främja arbetet med mångfald
för ökad integration”.
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet enligt intentionerna i ”Upprop inför Mångfaldsrundan i Lund 2007”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 41
Yttrande till tekniska förvaltningen:
Höje å - landskapsvårdsplan 2005
Dnr KU 2007/0012
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt Höje å landskapsvårdsplan 2005. Planen har utarbetats på uppdrag av kommunstyrelserna i
Lunds, Lommas och Staffanstorps kommuner. Planen är en uppdatering
och utveckling av den gamla landskapsvårdsplanen från 1990, som låg till
grund för Höje å projektet.
Beslutsunderlag
Höje å Landskapsvårdsplan 2005, samrådsremiss, den 16 december 2005.
Tillägg till Höje å landskapsvårdsplan 2005, maj 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Höje å landskapsvårdsplan 2005” till tekniska
förvaltningen, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Höje å landskapsvårdsplan 2005” till tekniska
förvaltningen, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten
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§ 42
Yttrande till tekniska nämnden:
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun - GNP 2008-2010
Dnr KU 2007/0035
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2008– 2010.
Åtgärdsprogrammet för grönstruktur och naturvård är i första hand ett internt kommunalt arbetsprogram, som ska utgöra en vägledning för de
nämnder och förvaltningar som fortlöpande arbetar med planering och projekt inom den ”gröna” sektorn. Programmet ska vara konkret utformat och
operativt till sin karaktär.
Beslutsunderlag
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård, den 14 februari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2006.
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden angående komplettering till förvaltningens yttrande, den 14 mars 2007.
Yrkande
Bengt E Nilsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun - GNP 2008-2010” till tekniska nämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse kompletterad med skrivelsen från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun - GNP 2008-2010” till tekniska nämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse kompletterad med skrivelsen från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

Protokollsanteckning
Zoltan Wagner (kd):
”Som komplement till förvaltningens tjänsteskrivelse (2007-03-07) påpekas att flera rid- och hästcentra påverkas av åtgärdsprogrammet.
Några centra är påtagligt berörda av grönområdenas utförande till exempel
Östra Torns Ryttarsällskap, Lunds Civila Ryttarförening och Torns Ryttarförening.
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§ 42, forts.
Runt dessa centra måste speciell hänsyn tas i utformningen av grönområden, dels för själva verksamheten, dels för att interaktionen med allmänhet
och trafik ska vara så smidig som möjligt.”

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 43
Yttrande till tekniska nämnden:
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20082010 med utblick mot 2012
Dnr KU 2007/0036
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt ”Mark och bostadsförsörjningsprogram 2008 - 2010 med utblick mot 2012”. Programmet är
kommunens verktyg för förberedelse för och genomförande av de detaljplaner som reglerar utbyggnaden av områden för boende och verksamheter.
Beslutsunderlag
Förslag till ”Mark och bostadsförsörjningsprogram 2008 - 2010”, februari
2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20082010 med utblick mot 2012” till tekniska nämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20082010 med utblick mot 2012” till tekniska nämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 44
Yttrande till kommunstyrelsen:
Motion från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen - ”Finn vägar för att minska främlingsfientlighet
och rasism i Lunds kommun”
Dnr KU 2007/0046
Sammanfattning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion till kommunfullmäktige insatser för att minska främlingsfientlighet och rasism i
Lunds kommun. Skrivelsen har remitterats till bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ”Finn vägar för
att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun”, den 26 januari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2007.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över motionen ”Finn vägar för att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun” till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över motionen ”Finn vägar för att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun” till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 45
Rapporter
A. Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2006 till
2007
Dnr KU 2005/0037
Ekonomichef Per Hellman presenterar en prognos över överföring av ekonomiskt resultat från 2006 till 2007.
B. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Processamordnare Jan-Erik Raanes informerar om projektet Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
C. Kulturpolitisk strategi - presskonferens
Dnr KU 2003/0250
Förvaltningschef Stefan Sköld och ledamöterna Claes Göran Jönsson (s)
och Sven Ingmar Andersson (c) informerar om presskonferensen den 28
februari, då remissupplagan av förslaget till ”Kulturpolitisk strategi för
Lunds kommun” presenterades.
D. Les Rencontres
Claes Göran Jönsson (s) redogör för arbetet inom den europeiska sammanslutningen Les Rencontres.
E. Förtroendemannautbildning 2007
Dnr KU 2003/0030
De planerade utbildningsdagarna den 1 och den 2 mars 2007 ställdes in på
grund av lågt deltagande. Nämnden enar sig om att planera för utbildning
den 6-7 september 2007.
F. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman redovisar förutsättningar och problem inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010.
G. Fritidsverksamhet i Stångby
Dnr KU 2007/0016
Ekonomichef Per Hellman presenterar planer på integrerad verksamhet i
Torngården i Stångby.
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§ 46
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 5).
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§ 47
Meddelande
1. Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22, § 9: Genomförande av ishall
och publik arena.
Dnr KU 1999/0180.

