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§ 30
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg: ”Tillsättning av idrotts- och fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen” tillkommer som första punkt
under rubriken Beslutsärenden.

§ 31
Utdelning av Lundapokalen 2007
Dnr KU 2007/0237
Ordförande Gösta John Bredberg (fp) överräcker Lundapokalen till Peter
Eriksson, Flyinge hästsportklubb, för prestationer under 2007. Peter Eriksson informerar om sin verksamhet och svarar på frågor från nämnden.

§ 32
Fältgruppen informerar
Verksamhetsledare Nuno Costa och fältassistent Lina Trygg informerar
om Fältgruppens verksamhet.
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§ 33
Tillsättning av idrotts- och fritidschef vid kultur- och
fritidsförvaltningen
Dnr KU 2008/0087
Sammanfattning
Som idrotts- och fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen förordas
Urban Olsson, Åhus. 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 26 mars 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förord den 26 mars
2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillsätta Urban Olsson som idrotts- och fritidschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta Urban Olsson som idrotts- och fritidschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 34
Cecilia Emanuelssons (mp) och Yngve Peterssons
(mp) skrivelse till kultur- och fritidsnämnden: ”Lunds
kommuns viktigaste utvecklingsprojekt” – Kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Sammanfattning
Cecilia Emanuelsson (mp) och Yngve Petersson (mp) har inkommit med
en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, där man föreslår att nämnden
beslutar om en plan för hur beredning av projektansökan ska gå till.
Förvaltningen har upprättat en tidsplan för den politiska processen 2008 i
Lunds kommun för Lunds ansökan om att utses till en av Europas kulturhuvudstäder 2014. Tidsplanen innehåller bland annat ett förslag om att den
2 juni arrangera ett halvdagsseminarium med nämnden för en genomgång
av Lunds ansökan till Sveriges Regering.
Förvaltningen presenterar också en redogörelse av arbetet med ansökan till
Sveriges Regering.
Därutöver ges vid nämndens sammanträde en redovisning av budget och
ekonomi för projektet under 2008.
Beslutsunderlag
Cecilia Emanuelssons (mp) och Yngve Peterssons (mp) skrivelse den 19
februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till tidsplan
den 17 mars 2008.
Rapport den 18 mars 2008.
Redovisning av budget och ekonomi den 26 mars 2008.
Yrkanden
Cecilia Emanuelsson (mp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tidsplanen för politisk beredning med tidspunkterna från och med den
16 april som föreslagits i skrivelsen från Petersson och Emanuelsson bibehålls med syftet att förbättra ansökan och dess förankring,
att ett utkast till svar på frågorna i bilaga 9 (i rapporten) ska bifogas som
skriftligt underlag för diskussion i nämnden den 16 april,
att nämnden uttalar sitt förtroende för projektgruppens och styrgruppens
fortsatta arbete; samt
att nämndens ordförande kontaktar pressen för presentation av delar av
”Lunds kommuns viktigaste utvecklingsprojekt” – Kulturhuvudstad 2014.
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till tidsplan för den politiska processen 2008 vad gäller kultur- och fritidsnämnden.
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§ 34, forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Claes Göran Jönssons (s) yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till tidsplan för den politiska processen 2008 vad gäller kultur- och fritidsnämnden.
Reservation
Cecilia Emanuelsson (mp) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 35
Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut
2007: Förändrad internbudget för 2008
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förändrad internbudget för driftbudgeten för 2008 till följd av ny kapitaltjänstberäkning samt tilläggsanslag för förändrade löner 2008, övertagande av Ungdomsforum, överföring av ATAD till kommunkontoret samt minskad ram för IP-telefoni.
Förvaltningen redovisar fördelning av ekonomiskt resultat från bokslut
2007 under förutsättning av att kommunkontorets förslag till överföring av
Lunds kommuns resultat godkänns av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2008.
Kommunkontorets beräkningsunderlag inför behandling i kommunstyrelsen.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna överföring av ekonomiskt resultat från bokslut 2007 enligt
redovisat förslag och under förutsättning av att kommunkontorets förslag
godkänns av kommunstyrelsen; samt
att i övrigt godkänna förändrad internbudget för 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna överföring av ekonomiskt resultat från bokslut 2007 enligt
redovisat förslag och under förutsättning av att kommunkontorets förslag
godkänns av kommunstyrelsen; samt
att i övrigt godkänna förändrad internbudget för 2008.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 36
Delegations- och verkställighetsordning: Revidering
(Återremitterat ärende)
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 4 mars 2008 med bilaga.
Yrkanden
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att delegations- och verkställighetsordningen utformas så att kultur- och
fritidsnämnden tillsätter kulturchef samt idrotts- och fritidschef. Dessa två
befattningar ska i sin tur ges delegation att anställa sina verksamhetschefer
i samråd med förvaltningschef och presidium.
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp)
och Sven Ingmar Andersson (c), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Ronny Johannessen (m) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 37
Förslag till Handlingsplan för jämställdhets- och
mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen
för år 2008
Dnr KU 2008/0062
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen vill under år 2008 arbeta med att synliggöra vinsterna med att arbeta med mångfaldsfrågorna i förvaltningen,
både vinsterna för den interna organisationen och för brukarna. Förvaltningen eftersträvar också att få en bredare delaktighet i denna process
bland annat mot bakgrund av att mångfaldsfrågorna breddas och fördjupas
genom den föreslagna lagändringen. För att få tid för denna process föreslås att nuvarande Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete
för kultur- och fritidsförvaltningen (år 2007) också skall gälla för år 2008.
Avsikten är att till år 2009 presentera en breddad plan för detta arbetsområde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2008.
Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och fritidsförvaltningen år 2007, den 14 mars 2007.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och
fritidsförvaltningen år 2007 också skall gälla för år 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Handlingsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbete för kultur- och
fritidsförvaltningen år 2007 också skall gälla för år 2008.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9
2008-03-26

§ 38
Uppföljning av handikapplanen 2007/2008
Dnr KU 1999/0214
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en uppföljning av handikapplanen över vidtagna
och planerade åtgärder. Uppföljningen översänds till socialförvaltningen,
som sammanställer svaren och överlämnar dem till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen rapporterar sedan till kommunfullmäktige om hur tillgängligheten har ökat inom kommunens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse den 10 januari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga den 18 mars
2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna och till socialförvaltningen översända förvaltningens uppföljning av Handikapplanen 2007/2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna och till socialförvaltningen översända förvaltningens uppföljning av Handikapplanen 2007/2008.

Beslut expedieras till:
Socialförvaltningen
Akten
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§ 39
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20092011 med utblick mot 2013
Dnr KU 2008/0040
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt ”Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 med utblick mot 2013”. Programmet är
kommunens verktyg för förberedelse för och genomförande av de detaljplaner som reglerar utbyggnaden av områden för boende och verksamheter.
Beslutsunderlag
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2009-2011, den 12 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, med instämmande av Gösta John Bredberg
(fp), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag
med följande tillägg på sidan 1, i slutet av andra stycket under rubriken
Ärendet:
Detta bör beaktas då det gäller byggandet av hyresrätter.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag
med följande tillägg på sidan 1, i slutet av andra stycket under rubriken
Ärendet:
Detta bör beaktas då det gäller byggandet av hyresrätter.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 40
Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun – GNP 2009-2011
Dnr KU 2008/0034
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt ”Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2009– 2011”.
Grönstruktur och naturvårdsprogrammet är i första hand ett internt kommunalt arbetsprogram som ska utgöra en vägledning för de nämnder och förvaltningar som fortlöpande arbetar med planering och projekt inom den ”gröna” sektorn. Programmet ska vara konkret utformat och operativt till sin karaktär.
Beslutsunderlag
Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård 20092011, den 8 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 41
Äventyrspedagogik i Lund: Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne
Dnr KU 2006/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund har från länsstyrelsen erhållit projektmedel för genomförande av projektet ”Äventyrspedagogik i Lund”. Projektet startade den 1 januari 2007 och delredovisas här fram till den 31 december 2007.
Beslutsunderlag
Ansökan till länsstyrelsen, den 11 april 2006.
Länsstyrelsens delbeslut, Lst Dnr 704-26935-06, den 13 juni 2006.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2007.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne för projektet
Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2007.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne för projektet
Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2007.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Akten
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§ 42
Flyttning av omklädningsbodar från Revinge idrottsplats till Genarps idrottsplats, Ekevallen
Dnr KU 2008/0069
Sammanfattning
Genarps idrottsplats är i stort behov av flera omklädningsrum. Detta på
grund av att idrottsverksamheten i Genarp och på Ekevallen har expanderat. Kultur- och fritidsförvaltningen har i dagens läge inga ekonomiska resurser att uppföra nya omklädningsrum vid Ekevallen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna flyttning av omklädningsbodar från Revinge idrottsplats till
Ekevallen; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen omgående och
inom ramen för fastställda investeringsresurser, dock högst 250 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna flyttning av omklädningsbodar från Revinge idrottsplats till
Ekevallen; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen omgående och
inom ramen för fastställda investeringsresurser, dock högst 250 tkr.

Beslut expedieras till:
Revinge IF
Akten
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§ 43
Tillsättande av styrgrupp för Handlingsplan för hästsporten i Lunds kommun
Dnr KU 2004/0244
Sammanfattning
Nulägesbeskrivningen av hästsporten som påbörjades 2006 är nu slutförd
och kommer att rapporteras för kultur- och fritidsnämnden på sammanträdet den 26 mars 2008.
För att konkretisera viktiga områden i en Handlingsplan för Hästsporten i
Lund behövs en politisk styrgrupp som tar fram direktiv för detta arbete.
Handlingsplanen kommer att omfatta flera komplexa områden där det
kommer att krävas politiska beslut vilket medför att styrgruppen även bör
fortsätta efter det att direktiven är framtagna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från de borgerliga partierna i kultur- och fritidsnämnden, inkommen den 27 september 2004.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2004.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2005.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta en styrgrupp, bestående av Ronny Johannessen (m), Zoltan GWagner (kd), Gun Jönsson (c), Roger Lönnebjer (s) och Yngve Petersson
(mp), för utarbetande av direktiv för en Handlingsplan för hästsporten i
Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 44
Tillsättande av styrgrupp för kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag
Dnr KU 2008/0074
Sammanfattning
Nulägesbeskrivningen av hästsporten i Lunds kommun visar att det råder
en ojämlik fördelning av det ekonomiska stödet mellan de föreningar som
har verksamhet i lokaler som disponeras via kultur- och fritidsförvaltningen och de föreningar som har egna eller hyr av annan ägare. Detta gäller
föreningar oavsett vilken idrott men det framstår särskilt tydligt för ryttarföreningar.
Ett taxe- och bidragssystem är komplext med många samverkande faktorer
att ta hänsyn till. För att skapa ett system som jämnar ut skillnaderna behövs en politisk styrgrupp som arbetar kontinuerligt med att klargöra inriktning och prioriteringar samt följer upp konsekvenserna av de förändringar som sker.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta en styrgrupp, bestående av Ronny Johannessen (s), Birger
Swahn (m), Åke Hägerdal (fp), Bengt E Nilsson (s) och Göran Fries (v),
för kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 45
Riktlinjer för referensgrupp för konstinköp
Dnr KU 2003/0013
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för referensgrupp för konstinköp. Referensgruppen ska biträda förvaltningen vid
inköp av konst och vid val av konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och
tillbyggnad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 13 mars 1996 om inrättande av referensgrupp för konstinköp.
Konstpolitiskt handlingsprogram för Lund den 14 juni 2000.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 14 augusti 2001 om konstnärlig utsmyckning vid ombyggnader.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2002, § 38, om konstnärlig
utsmyckning.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att den sittande referensgruppen med Sven Ingmar Andersson (c), Åke
Hägerdal (fp) och Ann-Sofie Severinsson (s) med Sven Ingmar Andersson
som sammankallande omväljs för 2008;
samt med instämmande av Martin Klette (fp) och Sven Ingmar Andersson
(c)
att i övrigt återremittera ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att den sittande referensgruppen med Sven Ingmar Andersson (c), Åke
Hägerdal (fp) och Ann-Sofie Severinsson (s) med Sven Ingmar Andersson
som sammankallande omväljs för 2008; samt
att i övrigt återremittera ärendet.

Beslut expedieras till:
Lunds Konsthall
Akten
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§ 46
Rapporter
A. Plan för hästsport - Nulägesbeskrivning
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen rapporterar Nulägesbeskrivning 20062008. Rapporten ”Hästen i lundalandskapet” av Hanna Elgåker delas också
ut på sammanträdet.
B. Högevallsbadet
Dnr KU 2005/0100
Tf idrottschef Magnus Malmborg informerar om att ytterligare en luftmätning har genomförts på Högevallsbadet. Resultatet från denna kommer att
redovisas vid nästa sammanträde.
C. Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden: Förnyelse och strukturförändring av stängsel
samt yteffektivisering av korp- och ungdomsfotbollsplanerna på del av Klostergårdens idrottsområde i Lund
Dnr KU 2007/0225
Tf idrottschef Magnus Malmborg presenterar utredningen ”Utökning av
korp- och ungdomsfotbollsplanerna på Klostergårdens idrottsområde i
Lund”, som har gjorts av Gofa Konsult AB.
Skrivelsen kommer att behandlas i samband med EVP 2009-2011 med
budget 2009.
D. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011
Dnr KU 2008/0018
Ekonomichef Per Hellman informerar om arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget för 2009.
E. Samordning av behov av tomtmark för kommunal service
Dnr KU 2008/0075
Ekonomichef Per Hellman informerar om, att BSN Lunds Stad, BSN Lund
Öster, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden vid ett presidiemöte har enats om att författa en gemensam skrivelse ”Tomtmark för
kommunal service måste prioriteras” till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
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§ 47
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 3).
Roger Lönnebjer (s) påpekar, angående delegationsbeslut 2008/77,
att beviljandet av ”fri hyra av stadshallen” bör följas av ett belopp.
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§ 48
Meddelanden
1. Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller meddelar, att Kulturskolan i
Lund är nominerad till ”Årets Kulturskola”. Avgörandet sker i april
månad.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 10: Utbyggnad av
Högevallsbadet.
Dnr KU 2005/0100.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 14: Förslag till
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun.
Dnr KU 2003/0250.
4. Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 13: Förslag till Politiskt program för unga i Lunds kommun.
Dnr KU 2003/0130.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 15: Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Dnr KU 2006/0254.
6. Kommunrevisionen: Granskning av tillgänglighetsarbetet i Lunds
kommun. December 2007.
Dnr KU 2008/0063.
7. Kulturen: Kulturens verksamhetsplan 2008. Den 26 februari 2008.
Dnr KU 2008/0068.
8. Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 36: Förslag till
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun – bordlagt ärende.
Dnr KU 2003/0250.
9. Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 40: Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun – bordlagt ärende.
Dnr KU 2006/0254.
10. Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 46: Göran Johanssons medborgarförslag nr 20 att, till låg kostnad samla ihop och
offentliggöra filmer med anknytning till Lunds kommun – bordlagt
ärende.
Dnr KU 2007/0176.
11. Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 35: Förslag till
Politiskt program för unga i Lunds kommun – bordlagt ärende.
Dnr KU 2003/0130.
12. Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 41: Mätetal och
indikatorer för budget 2008 – 2010.
Dnr KU 2007/0037.
13. Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2008, § 104: Mats Olssons (v)
och Marta Santanders (v) skrivelse ”Anställ plusjobbarna i Lund!”.
Dnr KU 2008/0082.
14. Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2008, § 76: Justering av nämndernas budgetramar för 2008 mellan kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen.
Dnr KU 2007/0037.

