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§ 113
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Punkt nr 16 ”Månadsuppföljning 30/9 2007” under rubriken Rapporter behandlas direkt efter
punkt nr 4 ”LitteraLund 2007”. Punkt nr 22 ”Förvaltningens pågående organisationsförbättring” utgår och behandlas vid nästa sammanträde.

§ 114
LitteraLund 2007
Dnr KU 2007/0215
Projektledare Petra Tufvesson, bibliotekarie Daniella Melin och projektsamordnare Kristina Wåhlin informerar om LitteraLund 2007, som äger
rum den 22-27 oktober 2007. Detta är Sveriges största bokfestival för barn
och unga.

§ 115
Månadsuppföljning per 30/9 2007
Dnr KU 2006/0010
Ekonom Eric Hammarbro presenterar ”Månadsuppföljning per 30/9 2007”.
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§ 116
Ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010 med budget 2008: Fördelning av ram för driftbudget 2008 per
verksamhetsområde
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till fördelning per verksamhetsområde för 2008 inom ramen för ekonomi- och verksamhetsplan
2008 till 2010.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 april 2007, § 51.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 september 2007
med bilaga.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 september 2007, § 100.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2007 med
bilaga.
Yrkanden
Ronny Johannessen (m), med instämmande av Sven Ingmar Andersson
(c), yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa ramar per verksamhetsområde för 2008 enligt förvaltningens förslag med följande ändringar:
• Besparingen på studieorganisationerna minskas med 100 tkr och
fastställs till 300 tkr. De 100 tkr ska användas till utvecklingsbidrag för särskilt definierade projekt.
• Fördelningsreserven på 1000 tkr minskas med 100 tkr och fastställs till 900 tkr.
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa internbudget för 2008 i enlighet med redovisad inriktning vilken ska redovisas som rapport vid nämndens sammanträde i december.
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v) och
Cecilia Emanuelsson (mp), yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa ramar per verksamhetsområde för 2008 enligt förvaltningens förslag med följande ändring:
• Stödet till organisationer med ungdomsverksamhet ska ej sänkas
utan ligga på oförändrad nivå.
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa internbudget för 2008 i enlighet med redovisad inriktning vilken ska redovisas som rapport vid nämndens sammanträde i december.
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§ 116, forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Ronny Johannessens (m) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Ronny Johannessens (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)
Adrian Borin (m)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Helen Westman (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Claes Göran Jönsson (s) föreslår, att förvaltningen får i uppdrag:
att i arbetet med internbudget utforma en gemensam budget för Kultur
Lund och kulturhuvudstadsprojektet; samt
att i framställan till kommunstyrelsen om extra medel för underhåll av idrottsanläggningar inom en ram på 1 500 tkr i samarbete med presidiet göra
en prioritering av åtgärder.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att fastställa ramar per verksamhetsområde för 2008 enligt förvaltningens förslag med följande ändringar:
• Besparingen på studieorganisationerna minskas med 100 tkr och
fastställs till 300 tkr. De 100 tkr ska användas till utvecklingsbidrag för särskilt definierade projekt.
• Fördelningsreserven på 1000 tkr minskas med 100 tkr och fastställs till 900 tkr.
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa internbudget för 2008 i enlighet med redovisad inriktning vilken ska redovisas som rapport vid nämndens sammanträde i december.
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§ 116, forts.
Förvaltningen får i uppdrag
att i arbetet med internbudget för 2008 utforma en gemensam budget för
Kultur Lund och kulturhuvudstadsprojektet; samt
att i framställan till kommunstyrelsen om extra medel för underhåll av idrottsanläggningar inom en ram på 1 500 tkr i samarbete med presidiet göra
en prioritering av åtgärder.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt. (Bilaga 16).
Miljöpartiet och vänsterpartiet reserverar sig skriftligt. (Bilaga 17).

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 117
Förslag till taxor för verksamhetsåret 2008
Dnr KU 2007/0203
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamheterna i Lunds kommun. Kommunfullmäktige fastställer taxorna efter förslag från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till taxor för verksamhetsåret 2008 gällande verksamheter inom förvaltningen där taxeändring sker per 1 januari. För övriga verksamheter kommer taxeändringsförslag, som ska gälla från halvårsskiftet 2008, att behandlas av nämnden under våren 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2007 med
bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att för fastställande överlämna förslag till taxor för 2008 enligt redovisat
förslag till kommunfullmäktige; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att för fastställande överlämna förslag till taxor för 2008 enligt redovisat
förslag till kommunfullmäktige; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 118
Mätetal/indikatorer inför budget 2008-2010
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett alla kommunens nämnder i uppdrag att ta fram
mätetal/indikatorer inför arbetet med budgeten 2008-2010. Kultur- och fritidsförvaltningen har valt att som ett första led ta fram en plattform för
mättal/indikatorer för fullmäktigemålet ”att skapa vägar till demokrati”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens anvisningar den 21 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunstyrelsen redovisa förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till kommunstyrelsen redovisa förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 119
Utbyggnad av Högevallsbadet
Dnr KU 2005/0100
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 januari 2007, § 7, att ställa
sig positiv till en utveckling av Högevallsbadet enligt alternativ 3 med ny
motionsbassäng på 50 meter.
Efter det att ärendet behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8
maj fick servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta ytterligare ett förslag för om- och tillbyggnad av Högevallsbadet
men till en lägre kostnad än tidigare förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 januari 2007, § 7.
Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2007.
Serviceförvaltningens skrivelse angående bantat förslag (nya 25 meters alternativet) den 24 augusti 2007.
Beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2007 med
bilaga.
Yrkanden
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utarbeta ett förslag, där 25 m- alternativet utvecklas till ett 50 m-alternativ.
Cecilia Emanuelsson (mp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att energifrågan ska integreras i den kommande planeringen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utarbeta ett förslag, där 25 m- alternativet utvecklas till ett 50 m-alternativ; samt
att energifrågan ska integreras i den kommande planeringen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten
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§ 120
Förslag till
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
I utvecklingsprogrammet för Lunds kommun har kultur- och fritidsnämnden ansvar för utvecklingsområdet ”Lund som Framtida kulturstad”. Uppdragets inriktning har varit att utarbeta en kulturpolitisk strategi för Lunds
kommun där kulturpolitiken ska ingå som en integrerad del i kommunens
utvecklingsarbete och samspela med andra politikområden. Förslaget till
kulturpolitisk strategi har varit utsänt för yttrande till kommunens samtliga
nämnder, Renhållningsstyrelsen samt Lunds Universitet och Region Skåne. Förslaget har diskuterats i fyra fokusgrupper med representanter från
Lunds kulturliv, Lunds Domkyrkoförsamling. Sammanlagt deltog ett fyrtiotal personer i dessa samtal. Dessutom har förslaget funnits på kommunens hemsida så att allmänheten haft möjlighet att ge synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens uppdrag till utvecklingsgruppen 2004.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 december 2006,
med förslag till remissutgåva av Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 6 december 2006, § 130.
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning av remissvar den 10 oktober 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2007 med
förslag till Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna utvecklingsgruppens förslag till Kulturpolitisk strategi för
Lunds kommun samt översända denna till kommunstyrelsen för vidare
hantering och beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna utvecklingsgruppens förslag till Kulturpolitisk strategi för
Lunds kommun samt översända denna till kommunstyrelsen för vidare
hantering och beslut i kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 121
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby,
Lunds kommun
Dnr KU 2007/0182
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Detaljplan för del av
Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
uppföra 160 nya bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus samt
radhus inom planområdet.
Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, den 31
augusti 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 122
Skrivelse till servicenämnden:
Kulturcentrum för Väster
Dnr KU 1998/0165
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till ombyggnad av nuvarande Folkparkens lokaler inom fastigheten Väster 5:10 för Kulturcentrum
för Väster som mötesplats för bibliotek, kulturverksamhet, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, lokaler för LIFS verksamhet samt uteförskola i
enlighet med redovisade programhandlingar daterade 2007-05-30. Förvaltningen föreslår, att nämnden i skrivelse till servicenämnden begär att projektet genomförs.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2006.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor den 4 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att begära att servicenämnden påbörjar arbetet med att genomföra
Kulturcentrum för Väster mötesplats i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med redovisade programhandlingar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att begära att servicenämnden påbörjar arbetet med att genomföra
Kulturcentrum för Väster mötesplats i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med redovisade programhandlingar.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund stad
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor
Kommunkontoret
Akten
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§ 123
Skrivelse till servicenämnden:
Mötesplats på Klostergården för bibliotek, fritid och
skola
Dnr KU 2007/0205
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till nybyggnad av lokaler
inom fastigheten Nordanvinden 1 och 2 för uppförande av mötesplats för
bibliotek, fritidsverksamhet och skola i enlighet med redovisade programhandlingar daterade 2007-06-15. Förvaltningen föreslår att nämnden i
skrivelse till servicenämnden begär att projektet genomförs.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor den 26 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att begära att servicenämnden påbörjar arbetet med att genomföra mötesplats för bibliotek, fritid och skola på Klostergården i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med redovisade programhandlingar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att begära att servicenämnden påbörjar arbetet med att genomföra mötesplats för bibliotek, fritid och skola på Klostergården i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med redovisade programhandlingar.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund stad
Kommunkontoret
Akten
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§ 124
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar
2008
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2007/0195
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2008 till:
den 16 januari, 13 februari, 26 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti,
17 september, 15 oktober, 19 november samt den 10 december.
Sammanträdena ska börja kl. 17.30.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 125
Val av ny ersättare till Kommunala studentrådet
(Bordlagt ärende)
Dnr KU 2002/0331
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att bordlägga ärendet.
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§ 126
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Processamordnare Jan Erik Raanes rapporterar om projektet. Kultursekreterare Jenny Kornmacher rapporterar från informations- och konstutställningen den 11-14 oktober i Skånska Hypoteksföreningens hus.
Claes Göran Jönsson (s) informerar om ”Les Rencontres”, som arrangeras
i Malmö och Lund den 22-25 november 2007.
B. Utveckling av Klostergårdens idrottsområde
Dnr KU 1999/0180
Idrottschef Berne Nilsson redogör för arbetet med utveckling av Klostergårdens idrottsområde.
C. B-hallen på Bollhuset
Idrottschef Berne Nilsson informerar om planer för B-hallen på Bollhuset.
D. Plan för hästsporten
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsledare Bitte Langéen informerar om arbetet med att ta fram en
plan för hästsporten.
E. Kino
Dnr KU 2000/0036
Ekonom Eric Hammarbro informerar om Kino och Föreningen Folkets
Bio.
F. Förtroendemannautbildningen 6-7 september 2007
Dnr KU 2003/0030
Förvaltningen har gjort en sammanställning av utbildningsdagarna. Utvecklingsledare Bitte Langéen presenterar denna och uppmanar nämnden
att fundera över hur vi ska gå vidare.
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§ 127
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga18).
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§ 128
Meddelanden
1. Höje Å Vattendragsförbund: Höje å – landskapsvårdsplan 2007.
Dnr KU 2007/0012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 september 2007, §
186: Högevallsbadet.
Dnr KU 2005/0100.
3. Byggnadsnämndens beslut den 20 september 2007, § 152: Förslag till
inriktningsbeslut avseende placering av gemensam parkeringsanläggning för publik arena, Högevallsbadet och Stadsparken.
Dnr KU 1999/0270.
4. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 20 september 2007.
5. Servicenämndens beslut den 3 oktober 2007, § 95: Yttrande över renovering av Habo gård.
Dnr KU 2005/0209.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2007, § 142: Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med utblickar mot 2025.
Dnr KU 2006/0268.
7. Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2007, § 141: Överföring av ansvarsområden till kommunstyrelsen från kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden.
Dnr KU 2007/0055.
8. Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2007, § 145: Samordning och prövning av lokaler i Lunds kommun.
Dnr KU 2006/0188.

