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Idrottshallens sammanträdesrum, Högevallsbadet, kl 17.30 – 20.45.
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Ruben Andersson, tf kulturskolechef
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Hans-Martin Hansen, fritidschef
Jan-Erik Raanes, processamordnare
Karolin Lundgren, student Malmö Högskola
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Sven Ingmar Andersson (c)
Kultur & Fritid, onsdagen den 21 november 2007, kl 16.45.
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§ 129
Dagordning
Dagordningen fastställes med en ändring: Punkt nr 20 ”Bangol” under rubriken Rapporter utgår. Den presenteras vid nästkommande sammanträde.

§ 130
Förtroendemannautbildning
Dnr KU 2003/0030
Nämnden diskuterar fortsatt utbildning för nämnden utifrån utbildningsdagarna på Örenäs den 6-7 september 2007 samt utifrån den utbildningsplan
för kultur- och fritidsnämnden, som gällde 2004-2006.
En utbildningsplan för perioden 2007-2010 ska utarbetas.
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§ 131
Kulturpris 2007
Dnr KU 2007/0224
Sammanfattning
Kulturpriset har utdelats sedan 1986. Priset består av en skulptur av konstnären Lars Ekholm.
Beslutsunderlag
Förslag till mottagare av Lunds kommuns kulturpris 2007, den 18 oktober
2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Ingemar Månsson, ledare för Lunds Vokalensemble, Niklas Törnlund,
poet samt Marianne Söderberg, journalist, ska erhålla 2007 års Kulturpris.

Beslut expedieras till:
Kulturpristagare
Akten
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§ 132
Kulturstipendium 2007
Dnr KU 2007/0188
Sammanfattning
Det hade inkommit totalt 13 ansökningar till Lunds kommuns kulturstipendium 2007.
Beslutsunderlag
Ansökningar till kulturstipendium 2007.
Sammanställning av sökanden till kulturstipendium 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med förvaltningens förslag, beslutar:
att tilldela Gustav Gribel, filmare, Caroline Mårtensson, konstnär,
Oskar Johansson kvintett samt Benjamin Ferm, tonsättare, Lunds
kommuns kulturstipendium 2007 på vardera 12.500 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tilldela Gustav Gribel, filmare, Caroline Mårtensson, konstnär,
Oskar Johansson kvintett samt Benjamin Ferm, tonsättare, Lunds
kommuns kulturstipendium 2007 på vardera 12.500 kr.

Beslut expedieras till:
Sökanden av Lunds kommuns kulturstipendium 2007
Akten
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§ 133
Rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) 2007
Dnr KU 2007/0221
Sammanfattning
Lunds kommuns rese- och studiestipendium utdelas som stöd och uppmuntran till ledare för förtjänstfull verksamhet inom ideell förening eller
annat likvärdigt sammanhang.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förslagen till rese- och studiestipendium 2007, den 7
november 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2007.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden, i enlighet
med förvaltningens förslag, beslutar:
att 2007 års rese- och studiestipendium (ungdomsledarstipendium) på vardera 5 000 kr tilldelas Karin Ekholm, Lugi Gymnastik, Marie-Louise Andersson, Torns KFUK-KFUM scoutkår och Philip Sandberg, Individuell
Människohjälp i Lund.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att 2007 års rese- och studiestipendium (ungdomsledarstipendium) på vardera 5 000 kr tilldelas Karin Ekholm, Lugi Gymnastik, Marie-Louise Andersson, Torns KFUK-KFUM scoutkår och Philip Sandberg, Individuell
Människohjälp i Lund.

Beslut expedieras till:
Ungdomsledarstipendiaterna
Akten
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§ 134
Utbyggnad av Högevallsbadet
(Återremitterat ärende)
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 tre med ny
motionsbassäng på 50 meter. Efter det att ärendet behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2007 fick servicenämnden och kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta ytterligare ett förslag för om och tillbyggnad av Högevallsbadet men till en lägre kostnad än tidigare
förslag.
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 oktober 2007, § 119,
återremitterades ärendet till förvaltningen med uppdrag att utarbeta ett förslag, där 25-metersalternativet utvecklas till ett 50-metersalternativ samt
att energifrågan ska integreras i den kommande planeringen. Kultur- och
fritidsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen sammanlagt fem alternativ.
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 nytt alternativförslag med bassäng på 25 meter den 24 augusti 2007.
Beslutet i kommunstyrelsens AU den 17 september 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2007, § 119.
Serviceförvaltningens kostnadsprognos och kostnadsjämförelse för nytt alternativ med bassäng på 50 meter den 9 november 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2007.
Yrkanden
Ronny Johannessen yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp) och
Zoltan G-Wagner (kd), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunstyrelsen redovisa fem alternativ till utbyggnad av Högevallsbadet som komplement till tidigare redovisat ställningstagande vid
sammanträde den 17 januari 2007, § 7,
att förorda alternativ fem, kostnadsberäknat till 241 mkr; samt
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur
ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7
2007-11-14

§ 134, forts.
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, med instämmande av Göran Fries (v), att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunstyrelsen redovisa fem alternativ till utbyggnad av Högevallsbadet som komplement till tidigare redovisat ställningstagande vid
sammanträde den 17 januari 2007, § 7,
att förorda det ursprungliga alternativet, alternativ tre, kostnadsberäknat
till 308 mkr; samt
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur
ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.
Sven Ingmar Andersson (c) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunstyrelsen redovisa fem alternativ till utbyggnad av Högevallsbadet som komplement till tidigare redovisat ställningstagande vid
sammanträde den 17 januari 2007, § 7,
att förorda alternativ ett, kostnadsberäknat till 61,5 mkr; samt
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur
ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Ronny Johannessens (m) m fl yrkande.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Ronny Johannessens (m)
m fl yrkande är huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
a) Proposition på Claes Göran Jönssons (s) m fl och Sven Ingmar Anderssons yrkanden för att utse motförslag till huvudförslaget.
b) Proposition på Ronny Johannessens (m) m fl yrkande och det yrkande
som kultur- och fritidsnämnden utser till motförslag.
Ja för bifall till Ronny Johannessens (m) m fl yrkande.
Nej för bifall till det yrkande som kultur- och fritidsnämnden utser till motförslag.
Ordföranden ställer proposition enligt punkt a), varvid kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande till motförslag.
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§ 134, forts.
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)
Joakim Friberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X

5

X
X
X
X
X
5

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till kommunstyrelsen redovisa fem alternativ till utbyggnad av Högevallsbadet som komplement till tidigare redovisat ställningstagande vid
sammanträde den 17 januari 2007, § 7,
att förorda alternativ fem, kostnadsberäknat till 241 mkr; samt
att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur
ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och
energiteknik prövas i fortsatt projekteringsarbete.
Reservationer
Claes Göran Jönsson (s), Joakim Friberg (s), Bengt E Nilsson (s), Cecilia
Emanuelsson (mp) och Göran Fries (v) reserverar sig skriftligt (bilaga 19).
Sven Ingmar Andersson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Akten
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§ 135
EVP 2008-2010 med budget 2008: Stöd till Kulturhistoriska föreningen, Föreningen Kulturmejeriet, Föreningen Byahusets Vänner, Lunds Ungdoms- och
hemgård, Lunds 4H-krets, Idala föreningsgård samt
Friluftsfrämjandet i Lund
Dnr KU 2007/0037, 2007/0210, 2007/0202, 2007/0227
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till stöd och ersättning till föreningsdriven verksamhet för 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2008 erhåller 8 621 tkr i riktat stöd och
att resurser om sammanlagt 4 023 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och underhåll av byggnader samt att kommunfullmäktige ska upplysas om att medel för att fullfölja beslut om åtgärder för eftersatt underhåll på 2 000 tkr per år saknas.
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2008 med 2 370 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse samt att det för projektet
”StoraSöder” reserveras 600 tkr för möjlighet till stöd under 2008 om vilket nämnden tar ställning efter att utvärdering av nuvarande projekt skett
och analys av vad ett framtida stöd kan ge för positiva effekter för kulturlivet i Lund.
att Föreningen Byahusets Vänner beviljas ett stöd för 2008 med 300 tkr
för drift och verksamhet vid Byahuset i Södra Sandby samt att uppdragsöverenskommelse tecknas med föreningen om verksamhet och stöd,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2008
med 1 560 tkr för verksamhet vid Hemgården,
att Gunnesbo 4H-verksamhet beviljas en ersättning med 300 tkr för 2008,
att Östra Torns 4H-verksamhet beviljas en ersättning med 200 tkr för 2008
samt att överenskommelse med föreningarna om öppen verksamhet förnyas.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid Idalagården, verksamhetens innehåll samt fortsatt stöd till Idala
föreningsgård i nuvarande form. Förvaltningen ges också i uppdrag att innan årsskiftet meddela föreningen att nuvarande arrendeavtal upphör 200812-31 och att avtalet inte med automatik kan förlängas med nuvarande
villkor.
att Friluftsfrämjandet i Lund beviljas en ersättning för 2008 med 2 164 tkr
för drift och verksamhet vid Skryllegården, en ersättning med 80 tkr för
tjänster för fiskeverksamheten vid Rögle dammar samt att föreningen disponerar underhållsresurser på 91 tkr för Skryllegården.
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§ 135, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2008 erhåller 8 621 tkr i riktat stöd och
att resurser om sammanlagt 4 023 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och underhåll av byggnader samt att kommunfullmäktige ska upplysas om att medel för att fullfölja beslut om åtgärder för eftersatt underhåll på 2 000 tkr per år saknas.
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2008 med 2 370 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse samt att det för projektet
”StoraSöder” reserveras 600 tkr för möjlighet till stöd under 2008 om vilket nämnden tar ställning efter att utvärdering av nuvarande projekt skett
och analys av vad ett framtida stöd kan ge för positiva effekter för kulturlivet i Lund.
att Föreningen Byahusets Vänner beviljas ett stöd för 2008 med 300 tkr
för drift och verksamhet vid Byahuset i Södra Sandby samt att uppdragsöverenskommelse tecknas med föreningen om verksamhet och stöd,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2008
med 1 560 tkr för verksamhet vid Hemgården,
att Gunnesbo 4H-verksamhet beviljas en ersättning med 300 tkr för 2008,
att Östra Torns 4H-verksamhet beviljas en ersättning med 200 tkr för 2008
samt att överenskommelse med föreningarna om öppen verksamhet förnyas.
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid Idalagården, verksamhetens innehåll samt fortsatt stöd till Idala
föreningsgård i nuvarande form. Förvaltningen ges också i uppdrag att innan årsskiftet meddela föreningen att nuvarande arrendeavtal upphör 200812-31 och att avtalet inte med automatik kan förlängas med nuvarande
villkor.
att Friluftsfrämjandet i Lund beviljas en ersättning för 2008 med 2 164 tkr
för drift och verksamhet vid Skryllegården, en ersättning med 80 tkr för
tjänster för fiskeverksamheten vid Rögle dammar samt att föreningen disponerar underhållsresurser på 91 tkr för Skryllegården.
På grund av jäv deltog inte Göran Fries (v) i handläggningen av stödet till
Friluftsfrämjandet.
Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Byahusets Vänner
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Östra Torns och Gunnesbo 4H-verksamhet
Idala föreningsgård
Friluftsfrämjandet i Lund
Kommunkontoret
Akten
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§ 136
Idrottsföreningen Kamraterna, IFK Lund:
Förlängning av nyttjanderättsavtal för upplåtelse av
mark inom fastigheten Väster 3:2
Dnr KU 2001/0229
Sammanfattning
Lunds kommun genom fritidsnämnden har tecknat nyttjanderättsavtal med
IFK Lund, daterat den 12 september 1988, om upplåtelse av mark inom
fastigheten Väster 3:2, Centrala idrottsplatsen, för uppförande av idrottshall. Avtalstiden är 25 år fr o m 1988-07-01 och avtalet upphör 2013-0630 med möjlighet till förlängning. Föreningen önskar att avtalet förlängs
med 10 år från nuvarande avtalstids slut.
Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal mellan Lunds kommun och IFK Lund.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2007.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att förlänga nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark inom fastigheten
Väster 3:2 att gälla till 2023-06-30 med övriga villkor oförändrade,
att reglera leverans av media och eventuella tjänster till föreningen i hyresavtal; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med IFK Lund i enlighet
med presenterade förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att förlänga nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark inom fastigheten
Väster 3:2 att gälla till 2023-06-30 med övriga villkor oförändrade,
att reglera leverans av media och eventuella tjänster till föreningen i hyresavtal; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med IFK Lund i enlighet
med presenterade förutsättningar.

Beslut expedieras till:
IFK Lund
Utbildningsförvaltningen
Akten
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§ 137
Program till detaljplan för del av kvarteret Välten m fl i
Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2007/0201
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Program till detaljplan för
del av kvarteret Välten m fl, Lunds kommun. Syftet är att klarlägga förutsättningar och ange mål och riktlinjer för en omvandling av delar av Gunnesbo företagsområde till ett mer handelsinriktat område.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av kvarteret Välten m fl i Lund, Lunds
kommun, den 3 september 2007.
Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i Gunnesbo, AffärsFörädling,
den 9 mars 2007.
Trafiksimulering, Tyréns/Tekniska förvaltningen, september 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Program till detaljplan för
del av kvarteret Välten m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Program till detaljplan för
del av kvarteret Välten m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 138
Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp,
Lunds kommun
Dnr KU 2007/0209
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för samråd översänt Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp, Lunds kommun. Syftet med programmet är
att pröva lämpligheten i att uppföra nya skollokaler och näridrottsplats
samt viss ny bostadsbebyggelse i anslutning till nuvarande Häckebergaskolan.
Planförslaget omfattar bl a:
• Skola/förskola med flexibel planlösning
• Näridrottsplats med möjlighet att bygga regnskydd.
Beslutsunderlag
Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp, Lunds kommun,
upprättad den 2 maj 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2007.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Detaljplan för del av kvarteret Åbrodden m fl i Genarp,
Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
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§ 139
Val av ny ersättare till Kommunala studentrådet
(Bordlagt ärende)
Dnr KU 2002/0331
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att utse Bengt E Nilsson (s) till ny ersättare i Kommunala studentrådet att
efterträda Helen Westman (s).

Beslut expedieras till:
Kommunala studentrådet
Akten
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§ 140
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Processamordnare Jan Erik Raanes rapporterar om projektet.
B. Månadsuppföljning 31/10 2007 med bokslutsprognos 2007
Dnr KU 2006/0010
Ekonom Eric Hammarbro redovisar månadsuppföljning per 31/10 2007
med bokslutsprognos 2007.
C. Investeringsprövning 2008-2013
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman presenterar en preliminär investeringsplan för
perioden 2008-2013.
D. Utveckling av Klostergårdens idrottsområde
Dnr KU 1999/0180
Idrottschef Berne Nilsson redogör för arbetet med utveckling av Klostergårdens idrottsområde.
E. Ny organisation för Folkbiblioteken Lund
Dnr KU 2007/0235
Bibliotekschef Karin Sandberg informerar om ny organisation för Folkbiblioteken Lund.
F. Förvaltningens organisationsförbättring
Dnr KU 2007/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om pågående organisationsförbättring i förvaltningen.
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§ 141
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 20).
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§ 142
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2007, § 284: Rögle dammar –
Jordbruksverkets förslag till åtgärder.
Dnr KU 2007/0208.
2. Tekniska förvaltningen: GNP 2008-2010. Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun.
Dnr KU 2007/0035.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2007, § 158: Delårsrapport per den 31 augusti 2007 med bokslutsprognos för Lunds kommun.
Dnr KU 2006/0010.
4. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2007, § 159: Direkt skolpeng.
Dnr KU 2007/0164.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2007, § 161: Mohsen Abtins (s) motion ”Finn vägar för att minska främlingsfientlighet och rasism i Lunds kommun!” – bordlagt ärende.
Dnr KU 2007/0046.

