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§ 85
Dagordning
Dagordningen fastställes.

§ 86
Månadsuppföljning 31/7 2007 med bokslutsprognos
2007
Dnr KU 2006/0010
Förvaltningen redovisar månadsrapport per 31 juli 2007 med prognos för
drift- och investeringsbudget.
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§ 87
Uppföljning av ”Kommunövergripande handlingsplan
för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
kring Alkohol, Tobak och Andra Droger i Lunds kommun – 2005-2007”
Dnr KU 2001/0427
Sammanfattning
Enligt uppdrag i ”Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger i
Lunds kommun 2005-2007”, har en uppföljning gjorts. Denna kommer att
ligga till grund för arbetet med nästkommande handlingsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2004, § 119, ”ATAD - Policy för det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra
Droger”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 september 2005, § 96, ”Kommunövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet kring Alkohol, Tobak och Andra Droger i Lunds kommun 20052007”.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna uppföljningen av ”Kommunövergripande handlingsplan för
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och
Andra Droger i Lunds kommun 2005-2007”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna uppföljningen av ”Kommunövergripande handlingsplan för
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring Alkohol, Tobak och
Andra Droger i Lunds kommun 2005-2007”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 88
Remissyttrande till kommunstyrelsen:
Förslag till direkt skolpeng för förskola och grundskola
Dnr KU 2007/0164
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 25 januari 2007 kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda direkt skolpeng för förskola och grundskola. Kommunkontoret
har utrett frågan och sammanställt skrivelsen ”Förslag till direkt skolpeng
för förskola och grundskola”. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
den 21 maj 2007 att remittera denna skrivelse till barn- och skolnämnderna, utbildningsnämnden, enskilda förskolor och fritidsklubbar samt fristående grundskolor för yttrande senast den 30 juni 2007. Eftersom kulturoch fritidsnämnden inte varit remissinstans har denna remiss inte hunnit
behandlas i vanlig ordning i nämnden före remisstidens utgång. Efter diskussion med kultur- och fritidsnämndens presidium insändes remissvaret
den 26 juni 2007 till kommunstyrelsen. Inom kultur- och fritidsnämnden
anordnas fritidsklubbsplats för 600 barn och remissvaret avser därför enbart de delar av remissen som gäller fritidsklubbar.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2007.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 maj 2007.
Centrala skolkansliets promemoria den 14 juni 2007.
Barn- och skolförvaltning Norr och Söders tjänsteskrivelse den 19 juni
2007.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 19 juni 2007.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 13 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juni 2007
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar på ”Förslag till
direkt skolpeng för förskola och grundskola”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar på ”Förslag till
direkt skolpeng för förskola och grundskola”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 89
Yttrande till byggnadsnämnden:
Förslag till ny remissordning för detaljplaner med
normalt planförfarande
Dnr KU 2007/0164
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har remitterat förslaget till ny remissordning för detaljplaner med normalt planförfarande till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Syftet med förslaget är att effektivisera remisshanteringen utan
att den politiska förankringen förloras.
Beslutsunderlag
Förslag till ny remissordning för detaljplaner med normalt planförfarande
den 3 april 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2007.
Förslag till ny remissordning för detaljplaner med normalt planförfarande
den 30 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Förslag till ny remissordning för detaljplaner med
normalt planförfarande”, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Förslag till ny remissordning för detaljplaner med
normalt planförfarande”, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 90
Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2007/0071
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt ”Detaljplan för Östra Torn
26:15 m m i Lund, Lunds kommun”. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ca 280 bostäder i varierad utformning och med olika
upplåtelseformer, att uppföra en förskola/kombiskola samt att planlägga
1000-årslunden och området vid Ekelundskolan vid Hardebergaspåret för
specialskola, idrott mm.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds kommun, samrådshandling, den 2 februari 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2007.
Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds kommun, utställningshandling, den 5 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007.
Yrkande
Ordförande Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden
beslutar:
att som yttrande över ”Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds
kommun”, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds
kommun”, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 91
Program till detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad, Lunds kommun
Dnr KU 2007/0171
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt ”Program till detaljplan
för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad, Lunds kommun”. Syftet med
programmet är att klarlägga förutsättningarna och ange mål och riktlinjer
för ny bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse längs Lärarvägen i Torna Hällestad.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad, Lunds
kommun den 2 maj 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Program till detaljplan för del av Hällestad 8:144 i
Torna Hällestad, Lunds kommun”, till stadsbyggnadskontoret, överlämna
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Program till detaljplan för del av Hällestad 8:144 i
Torna Hällestad, Lunds kommun”, till stadsbyggnadskontoret, överlämna
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 92
Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i
Södra Sandby, Lunds kommun
Dnr KU 2006/0207
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för samråd översänt ”Detaljplan för Blåsippan
1 och del av Sandby 67:2 i Södra Sandby, Lunds kommun”. Detaljplanen
har till syfte att pröva lämpligheten av att uppföra ny skolbyggnad och anordna friytor åt den utökade skolverksamheten samt parkering och vändplats. Detaljplanen innebär att parkmark överförs till befintlig skolfastighet.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för kvarteret Blåsippan m fl i Södra Sandby den 7
augusti 2006.
Delegationsbeslut den 6 november 2006.
Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i Södra Sandby, Lunds
kommun, samrådshandling, den 20 april 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över ”Detaljplan Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i
Södra Sandby, Lunds kommun” till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över ”Detaljplan Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i
Södra Sandby, Lunds kommun” till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 93
Förtroendemannautbildning
Dnr KU 2003/0030
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att utbildningsdagar för nämnden ska anordnas den 6-7 september 2007.
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§ 94
Styrgrupp för Plan för biblioteksverksamheten i
Lunds kommun
Dnr KU 2006/0254
Sammanfattning
Vid sammanträdet den 13 juni 2007, § 80, beslutade kultur- och fritidsnämnden att fem politiker ska ingå i styrgruppen. Nämnden utsåg därvid
Gösta John Bredberg (fp), Ronny Johannessen (m), Claes Göran Jönsson
(s) och Helen Westman (s). Den femte politikern skulle utses senare.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Gun Jönsson (c) ska ingå i styrgrupp för Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 95
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Processamordnare Jan-Erik Raanes informerar om projektet Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
B. Kommunfullmäktiges beslut om EVP 2008-2010 med budget
2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman informerar om kommunfullmäktiges beslut den
14-15 juni 2007 om ram för kultur- och fritidsnämnden i driftbudget i EVP
för 2008-2010 med budget 2008.
C. Olyckan vid Källbybadet
Personalchef Eva Palm informerar om förvaltningens agerande i samband
med olyckan vid Källbybadet den 11 augusti 2007.
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§ 96
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga13).
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§ 97
Meddelanden
1. Kommunala Handikapprådets protokoll den 13 mars 2007.
2. Utbildningsnämndens beslut den 15 maj 2007, § 76: Fördelning av anslag till förskolor och grundskolor enligt modell för gemensam investeringsprövning.
Dnr KU 2007/0157.
3. Protokoll från Samrådsgruppen för Skrylleområdet den 27 april 2007.
4. Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2007, § 64: Förändring av
taxor för kulturskolan från och med hösten 2007 – bordlagt ärende.
Dnr KU 2006/0214.
5. Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2007, § 180: Uppföljning av
handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 med förvaltningsövergripande sammanställning.
Dnr KU 1999/0214.
6. Kulturrådet: Statistikrapporten ”Studieförbunden 2006 (Kulturen i siffror 2007:4)”.
Dnr KU 2007/0165.
7. Tekniska förvaltningen: Årsberättelse 2006 för Tekniska nämnden i
Lund.
Dnr KU 2007/0166.
8. Kommunala Handikapprådets protokoll den 23 maj 2007.

