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§ 65
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Ärendet ”Ändrat öppethållande på Stadsbiblioteket” tillkommer som beslutsärende.
Nämnden enar sig om att åter behandla ärendet ”Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010 med budget 2008: Förslag till driftbudget”.
Punkt nr 9 ”Lund som Europas kulturhuvudstad 2014” under rubriken
Rapporter utgår.
Ärendet ”Fågelskolan, ändrad utformning av idrottssalar för gymnastikinriktning” tillkommer under rubriken Rapporter.

§ 66
Mångfaldsrundan
Dnr KU 2007/0130.
Bengt Persson, projektledare för Alla Vinner, informerar om Mångfaldsrundan den 21-27 maj 2007.
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§ 67
Överförande av ekonomiskt resultat från 2006 till 2007
Dnr KU 2005/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till överföring av ekonomiskt resultat för driftbudget mellan åren 2006 och 2007.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2007 med bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till fördelning av negativt ekonomiskt resultat på
4 084 tkr från bokslut för 2006 till 2007 års budget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till fördelning av negativt ekonomiskt resultat på
4 084 tkr från bokslut för 2006 till 2007 års budget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 68
Yttrande till kommunstyrelsen:
Habo Gård
Dnr KU 2005/0209
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett bland andra kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över vilka befintliga verksamheter som
skulle kunna förläggas till Habo Gård och vilka ekonomiska resurser som
då skulle kunna avsättas.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets utredning den 1 mars 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens remissyttrande den 16 november 2006.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 april 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 april 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Habo Gård till kommunstyrelsens arbetsutskott,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Habo Gård till kommunstyrelsens arbetsutskott,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 69
Program till detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i
Lund, Lunds kommun
(Arenaparken, Klostergårdens idrottsområde)
Dnr KU 1999/0270
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Program till detaljplan för
Klostergården 1:5 m fl i Lund, Lunds kommun. Planprogrammet redovisar ett
samlat grepp för hur Klostergårdens idrottsområde kan utvecklas och hur olika
ändamål kan integreras och samspela.
Beslutsunderlag
Program till Detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i Lund, Lunds kommun, den 2
mars 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2007.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v), Ronny Johannessen (m) och Adrian Borin (m), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Program till detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Program till detaljplan för Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 70
Tillsättning av bibliotekschef
Dnr KU 2007/0118
Sammanfattning
Som ny bibliotekschef efter Gunilla Herdenberg, som slutade sin anställning den 24 januari 2007, förordas Karin Sandberg. Rekryteringsgrupperna
är eniga i sitt förslag.
Förslaget har förhandlats enligt MBL § 11.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förord, den 2 maj
2007.
Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL den 7 maj 2007.
Yrkande
Ordförande Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden
beslutar:
att tillsätta Karin Sandberg som bibliotekschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta Karin Sandberg som bibliotekschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 71
Ändrat öppethållande på Stadsbiblioteket
Dnr KU 2007/0122
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändrat öppethållande på Stadsbiblioteket att gälla från den 1 september 2007. Förändringen innebär att
dagens öppethållande på söndagar kl 10-16 ändras till kl 13-17.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga den 9 maj
2007.
Yrkande
Helen Westman (s), med instämmande av Göran Fries (v) och Ronny Johannessen (m), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa Stadsbibliotekets öppethållande på söndagar till kl 13-17 att
gälla från och med den 1 september och tills vidare för perioden januariapril samt september-december. Söndagsstängningen maj-augusti berörs
inte.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att fastställa Stadsbibliotekets öppethållande på söndagar till kl 13-17 att
gälla från och med den 1 september och tills vidare för perioden januariapril samt september-december. Söndagsstängningen maj-augusti berörs
inte.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 72
Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010 med budget 2008: Förslag till driftbudget
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till utformning av mål och resurser för ekonomi- och verksamhetsplan 2008 till 2010 med budget för 2008.
Kultur- och fritidsnämnden hade behandlat ärendet vid sammanträdet den 19 april
2007. På begäran av de borgerliga partierna tar nämnden upp ärendet även vid detta
sammanträde för ett förtydligande av beslutet.
Beslutsunderlag
Budgetanvisningar från ekonomiavdelningen med bilagor den 21 februari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 april 2007, § 51.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v), yrkar, att
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa fullmäktige- och nämndsmål
inför EVP 2008-20010 i enlighet med förvaltningens förslag,
att för kommunfullmäktige redovisa konsekvenser och preliminär fördelning av ram i enlighet med förvaltningens förslag,
att av kommunfullmäktige begära ramförstärkning för arbetet med Kulturhuvudstad 2014, kulturskola, fastighetsunderhåll, ishall, Högevallsbadets
bubbelpool, Klostergårdens idrottsområde, Kulturcentrum för Väster, mötesplats och bygglekplats vid Klostergården samt Gunnesbo i enlighet med
redovisade behov; samt
att i övrigt till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse
som yttrande över förslag till ramar för EVP 2008-2010 med budget
för 2008.
Gösta John Bredberg (fp), med instämmande av Ronny Johannessen (m),
yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa fullmäktige- och nämndsmål
inför EVP 2008-20010 i enlighet med förvaltningens förslag,
att för kommunfullmäktige redovisa konsekvenser och preliminär fördelning av ram i enlighet med förvaltningens förslag,
att inte godkänna förvaltningens förslag om att av kommunfullmäktige
begära resurser utanför ram för 2008. Följande kommentarer till förvaltningens begäran bifogas:
Resurser för utökning av Kulturskolans ram med 500 tkr för perioden
2008-2010 bör tillskapas genom omprioritering gentemot stöd till studieförbunden inom befintlig ram.
Högevallsbadet, bubbelpool behandlas som ett separat ärende. En förtida
ombyggnad bör leda till höjda intäkter.
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§ 72, forts.
Kulturcentrum för Väster: Vill kommunstyrelsen genomföra detta projekt
bör kultur- och fritidsnämnden erhålla 500 tkr för 2008.
att i övrigt till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse
som yttrande över förslag till ramar för EVP 2008-2010 med budget
för 2008.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) m fl yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa fullmäktige- och nämndsmål
inför EVP 2008-20010 i enlighet med förvaltningens förslag,
att för kommunfullmäktige redovisa konsekvenser och preliminär fördelning av ram i enlighet med förvaltningens förslag,
att inte godkänna förvaltningens förslag om att av kommunfullmäktige
begära resurser utanför ram för 2008. Följande kommentarer till förvaltningens begäran bifogas:
Resurser för utökning av Kulturskolans ram med 500 tkr för perioden
2008-2010 bör tillskapas genom omprioritering gentemot stöd till studieförbunden inom befintlig ram.
Högevallsbadet, bubbelpool behandlas som ett separat ärende. En förtida
ombyggnad bör leda till höjda intäkter.
Kulturcentrum för Väster: Vill kommunstyrelsen genomföra detta projekt
bör kultur- och fritidsnämnden erhålla 500 tkr för 2008.
att i övrigt till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse
som yttrande över förslag till ramar för EVP 2008-2010 med budget
för 2008.

Reservationer
Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig skriftligt. (Bilaga 9).
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligt. (Bilaga 10).
Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (kd):
”Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med en omfattande hästsportutredning för Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt om att påbörja utredningen vid decembermötet 2005. Vid februarimötet 2007 fick nämnden en kort redovisning
av utredningens aktuella status, samt att man bedömde som att utredningen
skulle kunna färdigställas och presenteras i april eller maj 2007.
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§ 72, forts.
Mycket ansenliga satsningar görs för tillfället i kommunen på stora idrottsanläggningar. Anläggningar som kommer att användas allt från professionell- till amatöridrott. De största satsningarna görs här på vad man dagligdags refererar till som pojk- och mansidrotter.
Hästsporten i kommunen sysselsätter väldigt många ungdomar, företrädesvis flickor. Det är av stor vikt att man i nästkommande EVP inarbetar de
ekonomiska behov som finns inom flickornas hästverksamhet. ”

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 73
Rapporter
A. Månadsuppföljning 30/4 2007 med bokslutsprognos 2007
Dnr KU 2006/0010
Ekonomichef Per Hellman redovisar månadsrapport per 30 april 2007 med
prognos för drift- och investeringsbudget för 2007.
B. Budgetberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 3 maj 2007
Dnr KU 2007/0037
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om budgetberedningen den 3
maj med kommunstyrelsens arbetsutskott och meddelar att förvaltningen
tillsammans med serviceförvaltningen hade kallats till ett nytt möte den 8
maj med kommunstyrelsens arbetsutskott om anläggningar och investeringsprojekt.
C. Idrottsgala januari 2008
Dnr KU 2007/0131
Idrottschef Berne Nilsson informerar om planerna på en idrottsgala i Lund
i januari 2008.
D. Förvaltningens organisationsförbättring
Dnr KU 2007/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld redogör för processen med förvaltningens
organisationsförbättring. Kulturskolechef Barbro Stigsdotter Möller, idrottschef Berne Nilsson och fritidschef Hans-Martin Hansen delredovisar
sina uppdrag.
E. Fågelskolan, ändrad utformning av idrottssalar för gymnastikinriktning
Dnr KU 2006/0044
Ekonomichef Per Hellman rapporterar om att förvaltningen ställer sig positiv till centrala skolkansliets förslag om förändring och anpassning av
Fågelskolans idrottssalar för gymnastikverksamhet i föreningsregi.
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§ 74
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga11).
Förvaltningen besvarar frågor ställda vid nämndens sammanträde den 18
april om delegationsbesluten 2007/206, 2007/208, 2007/214, 2007/221
samt 2007/223.
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§ 75
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut 2007-03-29, § 28: Förslag från IK Eos till
lösning i frågan om Spykens hyra och kommunens stöd till IK Eos.
Dnr KU 2006/0128.
2. Kommunstyrelsens beslut 2007-04-12, § 115: Utveckling av Klostergårdens idrottsområde: Ny ishall.
Dnr KU 1999/0180.
3. Kommunstyrelsens beslut 2007-04-12, § 107: Rapport granskning intern kontroll 2006 samt handlingsplan intern kontroll 2007 för Lunds
kommun.
Dnr KU 2006/0272.

