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§ 13
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg: ”Ekonomi- och verksamhetsuppföljning den 18 februari 2008” tillkommer som sista punkt under rubriken
Rapporter.

§ 14
Plan för hästsport
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsstrategerna Bitte Langéen och Holger Andersson rapporterar
från den pågående hästsportutredningen. På nämndens sammanträde i mars
presenteras en nulägesbeskrivning 2006-2008. Denna ska följas av en
handlingsplan.
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§ 15
Tillsättning av kulturskolechef vid kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2008/0026
Sammanfattning
Som ny kulturskolechef efter Barbro Stigsdotter Möller, som gått över i
annan anställning inom kultur- och fritidsförvaltningen, förordas Håkan B
Carlsson, Höör. Rekryteringen har förberetts i en arbetsgivargrupp och en
arbetstagargrupp. Rekryteringsgrupperna är eniga i sitt förslag.
Förslaget har förhandlats enligt MBL § 11.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandling enligt § 11 MBL den 11 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förord den 13 februari 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillsätta Håkan B Carlsson som kulturskolechef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta Håkan B Carlsson som kulturskolechef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 16
Bokslut 2007 och begäran om överförande av ekonomiskt resultat till 2008 års budget
Dnr KU 2006/0010
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för driftbudgeten för år
2007 uppgår i redovisningen till en negativ avvikelse på 7 710,9 tkr gentemot fastställd ram. Av fastställd investeringsbudget på 43 868 tkr redovisas utgifter på 25 058,9 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2008 med
bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader i
2007 års bokslut med sammanlagt 954 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader under 2007 på sammanlagt
483 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att återstående projektmedel för projektet
LIV, 202 tkr, överförs från 2007 till 2008 års budget,
att av kommunstyrelsen begära att negativ avvikelse för verksamheten vid
ATAD under 2007, 71,4 tkr, och icke inarbetat negativt eget kapital för
ATAD, 232 tkr, överförs från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunkontoret,
att av kommunstyrelsen begära att under 2007 ianspråktagna medel för
kulturhuvudstadsarbetet på 5 696 tkr avräknas mot medel på 15 000 tkr i
2008 års driftbudget,
att återstående negativt ekonomiskt resultat för 2007 efter kompensation,
tilläggsanslag och överföring till eget kapital, i enlighet med förvaltningens framställan 377,6 tkr, förs över till 2008 års driftbudget; samt
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
2007 med avräkning för utgifter för konstnärlig utsmyckning, 18 182 tkr,
förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader i
2007 års bokslut med sammanlagt 954 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader under 2007 på sammanlagt
483 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att återstående projektmedel för projektet
LIV, 202 tkr, överförs från 2007 till 2008 års budget,
att av kommunstyrelsen begära att negativ avvikelse för verksamheten vid
ATAD under 2007, 71,4 tkr, och icke inarbetat negativt eget kapital för
ATAD, 232 tkr, överförs från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunkontoret,
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§ 16, forts.
att av kommunstyrelsen begära att under 2007 ianspråktagna medel för
kulturhuvudstadsarbetet på 5 696 tkr avräknas mot medel på 15 000 tkr i
2008 års driftbudget,
att återstående negativt ekonomiskt resultat för 2007 efter kompensation,
tilläggsanslag och överföring till eget kapital, i enlighet med förvaltningens framställan 377,6 tkr, förs över till 2008 års driftbudget; samt
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
2007 med avräkning för utgifter för konstnärlig utsmyckning, 18 182 tkr,
förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2008.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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§ 17
Årsredovisning 2007
Dnr KU 2008/0017
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2007
för kultur- och fritidsnämnden enligt instruktioner från kommunkontoret.
Denna ska lämnas till kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns
samlade årsredovisning för 2007.
Förvaltningen har också sammanställt en kompletterande årsredovisning,
som ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2007 den 6 februari
2008. (I).
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsredovisning 2007 till
nämnden 6 februari 2008. (II).
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2007” med redaktionell
ändring och översända det till kommunstyrelsen; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2007” – till nämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2007” med redaktionell
ändring och översända det till kommunstyrelsen; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2007” – till nämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys 2007)
Akten
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§ 18
Delegations- och verkställighetsordning: Revidering
Dnr KU 2002/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens Delegations- och verkställighetsordning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2008 med
bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s),
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 19
Rapport internkontroll 2007 för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2006/0272
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av det interna kontrollarbetet under 2007. Utgångspunkten för granskningen har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 2007.
I de fall som brister har framkommit i samband med granskningen av kontrollmålen har dessa samlats i en särskild åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras och vilken avdelning som är ansvarig.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens rapport intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens rapport intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2007.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 20
Handlingsplan intern kontroll 2008 för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2007/0257
Sammanfattning
Förvaltningen har till uppgift att årligen upprätta förslag till internkontrollplan. I handlingsplanen ska nämnden beskriva det interna kontrollarbetet.
I ett kommungemensamt reglemente beskrivs organisation och uppföljning
av den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2008.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 21
Konstnärlig utsmyckning i samband med uppförande
av ny ishall inom Klostergårdens idrottsområde
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 1999/0180
Sammanfattning
Ärendet har behandlats vid nämndens sammanträde den 16 januari 2008.
Förvaltningen föreslog då nämnden att anta konstnären Olav Christopher
Jensen för att utföra konstnärlig utsmyckning enligt redovisat förslag i
gemensam foajé för ny ishall och publik arena inom Klostergårdens idrottsområde. Den konstnärliga utsmyckningen skulle genomföras för en
sammanlagd kostnad om högst 1 400 tkr.
Nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med uppdrag att förtydliga bland annat arenans ägares synpunkter på förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar att skrivelse skickats till ägaren
av den publika arenan, Fastighets AB Lund Arena, med begäran om att bolagets styrelse ska ställa sig välvillig till att utsmyckningen får ske i den
gemensamma foajén. Kommunkontorets kanslichef har muntligen redovisat att styrelsen ställer sig positiv till att utsmyckningen får ske i foajén i
bolagets byggnad. Konsthallschef Åsa Nacking har vid förnyad kontakt
med konstnären lyckats utverka att utsmyckningen kan göras för en utgift
av högst 1 000 tkr. Det lägre priset innebär att utsmyckningen kan ske utan
att investeringsresurser för inköp av konst behöver tas i anspråk. Sammantaget innebär förtydligandena att det av kultur- och fritidsförvaltningen redovisade förslaget till utsmyckning i gemensam foajé för ny ishall och publik arena kan genomföras inom ramen för tillgängliga investeringsmedel
för konstnärlig utsmyckning, 750 tkr, med tillskott av medel ur fond för
underhåll av konstnärlig utsmyckning, 250 tkr, sammanlagt 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 januari 2008, § 9.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens redovisning av ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens redovisning av ärendet.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
Arenastiftelsen
Akten
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§ 22
Förslag till utvärderingsplan för den öppna fritidsverksamheten
Dnr KU 2004/0186
Sammanfattning
Från och med den 1 januari 2006 har den öppna fritidsverksamheten och
Fritid Lund ett nytt uppdrag och en ny organisation, som innebär ett tydliggörande av mål och metoder i arbetet.
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämnden med förslag till uppföljning och utvärdering av omorganisationen
inom Fritid Lund. Eftersom det nya uppdraget är utgångspunkten för den
nya organisationen omfattas även detta av förslaget till plan för uppföljning och utvärdering.
SKTF har begärt förhandling enligt MBL, 12 § avseende förtydligande av
delegations- och verkställighetsordningen för verksamhetsledarna inom
Fritid Lund. Bakgrunden är signaler, som SKTF har fått från verksamhetsledare inom Fritid om att rollen som verksamhetsledare upplevs otydlig
när det gäller ansvar och befogenheter. Förvaltningen har svarat att denna
frågeställning ska ingå i uppföljningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 april 2006 § 43.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till utvärderingsplan för den öppna fritidsverksamheten i enlighet med redovisat förslag,
med följande tillägg (kursivt) på sidan 2:
”Till denna del av undersökningen ska SKTF och Kommunal ges möjlighet
att ha synpunkter på de frågor som ska belysas.”

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till utvärderingsplan för den öppna fritidsverksamheten i enlighet med redovisat förslag,
med följande tillägg (kursivt) på sidan 2:
”Till denna del av undersökningen ska SKTF och Kommunal ges möjlighet
att ha synpunkter på de frågor som ska belysas.”

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 23
Ansökan till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott om medel ur miljöanslaget till Ungdomsforum
för Agenda 21
Dnr KU 2007/0163
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott beviljar 485 tkr ur miljöanslaget för 2008 för Ungdomsforum
för Agenda 21.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2007, § 333.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beviljar 425 tkr ur miljöanslaget för 2008 för att kunna bedriva Ungdomsforum för Agenda 21 samt
60 tkr för 2008 för att kunna genomföra en utvärdering av Ungdomsforum
för Agenda 21.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beviljar 425 tkr ur miljöanslaget för 2008 för att kunna bedriva Ungdomsforum för Agenda 21 samt
60 tkr för 2008 för att kunna genomföra en utvärdering av Ungdomsforum
för Agenda 21.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Akten
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§ 24
Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i
Södra Sandby, Lunds kommun
Dnr KU 2006/0207
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande 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.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 augusti 2007, § 92.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2008.
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 byggnadsnämnden 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 byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 25
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
Dnr KU 2007/0252
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för samråd översänt Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby. Den fördjupade översiktsplanen ska ge ett uttryck
för kommunens vilja till utveckling av Södra Sandby utöver utbyggnadsområdena och ställningstaganden i översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby, samrådsförslag den 1
november 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 febuari 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över förslag till Fördjupning av översiktsplanen för Södra
Sandby till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över förslag till Fördjupning av översiktsplanen för Södra
Sandby till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (kd):
”Hästsporten utvecklas och antal hästar ökar. Speciellt runt Södra Sandby
är hästtätheten stor, därför ställs det lite större krav på ridvägar just här.
Ärendet handlar om ridvägarnas/ridstigarnas dragning.
Dragningen ska vara så säker som möjligt. Den i samrådsförslaget (200711-01) presenterade dragningen återger ett avgränsat område. Man kan inte
ur förslaget se ridvägens/ridstigens fortsättning vilket gör att dragningen är
svårbedömd. Båda ändarna i presentationen slutar på trafikerade vägar.
Det är av stor vikt att man vid planering av ridstigar/ridvägar involverar
hästkunnig remissinstans med god lokalkunskap. Lunds Hästintressenter
kan utgöra en sådan remissinstans.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 26
Detaljplan för kvarteret Krämaren m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2003/0211
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Detaljplan för kvarteret Krämaren m fl i Lund, Lunds kommun. Detaljplanen har till syfte att pröva
lämpligheten att komplettera det befintliga Norra Fäladens centrum, Krämaren 1, med dels ett högre bostadshus och dels en större livsmedelslokal
med åtföljande utökning av parkeringsplatsen och förändring av lastgården.
Beslutsunderlag
Program för detaljplan för Krämaren 1 m fl i Lund, Lunds kommun den 7
augusti 2003.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2003.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 oktober 2003, § 98.
Delegationsbeslut den 27 augusti 2004.
Detaljplan för kvarteret Krämaren m fl i Lund, Lunds kommun, utställningshandling, den 3 september 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Detaljplan för kvarteret Krämaren m fl i Lund,
Lunds kommun, till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Detaljplan för kvarteret Krämaren m fl i Lund,
Lunds kommun, till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 27
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Redaktör Ivar Sjögren redogör för Leader Lundaland, som är ett delvis
EU-finansierat utvecklingsprojekt, som i första hand riktas mot landsbygden. Kulturhuvudstadsprojektet är delaktigt i arbetet med Lundaland.
Processamordnare Jan Erik Raanes informerar om arbetet med projektet
Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
B. EVP 2008-2010 med budget 2008: Internbudget 2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman redogör för preliminär internbudget för 2008.
C. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011
Dnr KU 2008/0018
Ekonomichef Per Hellman informerar om plattform för ekonomi- och
verksamhetsplan 2009-2011 med budget för 2009.
D. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning den 18 februari 2008
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om att förvaltningsledningen
tillsammans med nämndens beredning ska göra en genomgång av ekonomi
och verksamhet för förvaltningens samtliga verksamhetsområden för
2007-2009.
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§ 28
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 2).
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§ 29
Meddelanden
1. RFSL: Program och åtgärder för att stödja och underlätta för unga hbtpersoner.
Dnr KU 2004/0142.
2. Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2007, § 323: Bordsvatten
vid kommunala sammanträden.
Dnr KU 2008/0033.
3. Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2007, § 324: Förslag till eHandlingsplan 2008.
Dnr KU 2008/0020.
4. Kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2008, § 24: Begäran om medel för eftersatt underhåll av idrottsanläggningar ställs till förfogande
under 2008.
Dnr KU 2007/0037.
5. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 4 december 2007.
6. Byggnadsnämndens beslut den 24 januari 2008: Förslag till inriktningsbeslut avseende placering av gemensam parkeringsanläggning för
publik arena, Högevallsbadet och Stadsparken – inriktningsbeslut.
Dnr KU 1999/0270.

