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Skryllegården (Tältkåtan), Sven Håkanssons väg, Södra Sandby, kl. 17.30 – 21.10.
Gösta John Bredberg (fp), ordförande
Ronny Johannessen (m), vice ordförande
Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (m)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Birger Swahn (m)
Louise Nygren (m)
Gun Jönsson (c)
Joakim Friberg (s)
Ulla Ahl (s)
Roger Lönnebjer (s)

Stefan Sköld, förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Per Hellman, ekonomichef
Hans-Martin Hansen, utvecklingschef
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Karin Sandberg, bibliotekschef
Håkan B Carlsson, kulturskolechef
Magnus Malmborg, tf idrottschef
Tor Ohlsson, fritidsintendent
Katarina Scott, ekonom
Christer Andersson, verksamhetsledare
Birger Olofsson, konsult
Pia Paglialunga, biennalchef
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Helen Rosenberg (s)
Kultur & Fritid, onsdagen den 20 maj 2008, kl 15.45.

Underskrifter: Sekreterare

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 57 - 67.

Ordförande …………………………………..
Gösta John Bredberg
Justerare

……………………………………
Helen Rosenberg
________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2008-05-14
Datum då anslaget sätts upp: 2008-05-22
Datum då anslaget tas ned: 2008-06-12
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………
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§ 57
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande tillägg: ”Gåsatoftens bygglek” tillkommer som sista punkt under rubriken Rapporter.

§ 58
Äventyrspedagogiken
Verksamhetsledare Christer Andersson informerar om Äventyrspedagogikens verksamhet.

§ 59
Scenkonstbiennalen
Dnr KU 2008/0042
Biennalchef Pia Paglialunga informerar om Scenkonstbiennal för barn och
unga i Lund den 21-24 maj 2008.
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§ 60
Tilläggsförslag avseende taxor 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.
Inom vissa av förvaltningens områden behandlades taxeändringsförslag
under hösten 2007. För övriga taxor inom kultur- och fritidsförvaltningens
ansvarsområde, som ska gälla vid halvårsskiftet 2008, har förvaltningen
upprättat ett förslag till taxor.
Något förslag kring taxor för skollokaler har inte upprättats, då kommunstyrelsen tillsatt en särskild grupp som ser över dessa taxor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att för fastställande överlämna förslag till taxor för bland annat idrottsplatser och idrottshallar för 2008 till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att för fastställande överlämna förslag till taxor för bland annat idrottsplatser och idrottshallar för 2008 till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 61
Begäran om ramökning för Ungdomsforum för Agenda 21 i EVP 2009-2011 med budget 2009
Dnr KU 2007/0163
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2007, § 333, att flytta över
huvudmannaskapet för Ungdomsforum för Agenda 21 till kultur- och fritidsnämnden samt att verksamheten för 2008 finansieras med 425 tkr genom miljöanslaget. Kultur- och fritidsnämnden begär, att ramen för driftbudgeten ökas med 425 tkr per år från och med 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära ramökning med 425 tkr per år från och
med 2009 för att genomföra uppdraget och intentionerna med projektet
Ungdomsforum för Agenda 21.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära ramökning med 425 tkr per år från och
med 2009 för att genomföra uppdraget och intentionerna med projektet
Ungdomsforum för Agenda 21.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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§ 62
Program till detaljplan för Svanelyckan 1 m fl i Lund,
Lunds kommun
(Stadsparkens framtid)
Dnr KU 2008/0077
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Program till detaljplan för
Svanelyckan 1 m fl, Lunds kommun. Programmet till detaljplan har syftet
att säkerställa Stadsparken som parkmark samt att klarlägga förutsättningar
och ange mål och riktlinjer för parkens utveckling och möjliga verksamheter. I planprogrammet föreslås även utvidgning av Stadsparken samt integrering med Observatorieparken. Planprocessen utgör en delprocess i utvecklingen av Stadsparken och dess verksamheter.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för Svanelyckan 1 m fl , Stadsbyggnadskontoret
den 7 januari 2008.
Bengt E Nilssons (s) skrivelse till kultur- och fritidsnämnden den 16 april
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Program till detaljplan för
Svanelyckan 1 m fl, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Program till detaljplan för
Svanelyckan 1 m fl, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2008-05-14

§ 63
Vision Påskagänget III
Dnr KU 2008/0030
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Öster har gett barn- och skolförvaltning Lund
Öster i uppdrag att ta fram en idéskiss för en skola med kulturinriktning på
Påskagänget III. En arbetsgrupp bestående av representanter från barn- och
skolförvaltning Lund Öster och kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en vision för en skola som dels använder sig av kulturens potential i
undervisningen och som dels fungerar som ett kulturhus på icke skoltid.
Beslutsunderlag
Motion från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i barn- och
skolnämnd Lund Öster 2008.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 januari 2008.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 januari 2008, § 6.
Kultur- och fritidsförvaltningens och barn- och skolförvaltning Lund Östers skrivelse.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge förvaltningen i uppdrag att i kommande program och skissarbete inkludera visionen Påskagänget - Vision Skola = Kulturhus; samt
att informera kommunstyrelsen om Påskagänget - Vision Skola = Kulturhus.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att i kommande program och skissarbete inkludera visionen Påskagänget - Vision Skola = Kulturhus; samt
att informera kommunstyrelsen om Påskagänget - Vision Skola = Kulturhus.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
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§ 64
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 5 maj 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 65
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Konsult Birger Olofsson informerar utifrån det regionala perspektivet.
Förvaltningschef Stefan Sköld redovisar förändringar i organisationen för
projektet. Ekonom Katarina Scott redogör för process och budget.
B. Handlingsplan för Kulturpolitisk strategi
Dnr KU 2003/0250
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar inför arbetet med framtagandet av en handlingsplan för Kulturpolitisk strategi.
C. Månadsuppföljning per den 30 april 2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman presenterar en budgetuppföljning till och med
den 30 april 2008.
D. Budgetberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 29 april 2008
Dnr KU 2008/0018
Ekonomichef Per Hellman redogör för beredningen med kommunstyrelsens arbetsutskott om det ekonomiska läget.
E. Idala gård
Dnr KU 2005/0082
Ekonomichef Per Hellman redovisar förutsättningar för upplåtelse av Idalagården i Veberöd från och med 2009.
F. Östra Torns 4H Gård
Dnr KU 2002/0342
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar om kontakter med Lunds
4H Krets.
G. Gåsatoftens bygglek
Dnr KU 2008/0102
Fritidsintendent Tor Ohlsson informerar om åtgärder i samband med besvärande lukt i lokalerna på Gåsatoftens bygglekplats.
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§ 66
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 6).
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§ 67
Meddelanden
1. Byggnadsnämndens beslut den 15 april 2008, § 102: Reviderat förslag
till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun –
GNP 2009-2011.
Dnr KU 2008/0199.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2008, § 93: Personalkostnader 2008 – begäran om tilläggsanslag, justering av nämndernas budgetramar samt fastställande av skolpengsbeloppen.
Dnr KU 2007/0037.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2008, § 9: Årsredovisning för
Lunds kommun och dess bolag.
Dnr KU 2008/0017.
4. Protokoll från sammanträde med Kommunala handikapprådet den 8
april 2008.

