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Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 – 21.30.
Gösta John Bredberg (fp), ordförande
Ronny Johannessen (m), vice ordförande
Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (m), §§ 83-87, kl. 18.30-21.30
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Christer Wallin (m), tjänstgörande för Adrian Borin (m) §§ 79-82
Birger Swahn (m)
Louise Nygren (m)
Anders Kristensson (fp), tjänstgörande för Martin Klette (fp)
Gun Jönsson (c)
Ulla Ahl (s), tjänstgörande för Helen Rosenberg (s)
Roger Lönnebjer (s)
Ann-Sofie Severinsson (s)
Yngve Petersson (mp)

Stefan Sköld, förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Per Hellman, ekonomichef
Hans-Martin Hansen, utvecklingschef
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Urban Olsson, idrotts- och fritidschef
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Katarina Scott, ekonom
Jan-Erik Raanes, processamordnare
Richard Willford, projektledare
Albin Balthasar, projektutvecklare
Tobias Eriksson, projektassistent, Kulturnatten, §§ 79-80
Olof Esbjörnsson, Musik i Syd, Körfestivalen, §§ 79-80
Ellinor Edström Schüller, informationsansvarig för Körfestivalen, §§ 79-80
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Ronny Johannessen (m)
Kultur & Fritid, fredagen den 29 augusti 2008, kl 10.00.

Underskrifter: Sekreterare

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 79 - 87.

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

……………………………………
Ronny Johannessen
________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2008-08-20
Datum då anslaget sätts upp: 2008-09-01
Datum då anslaget tas ned: 2008-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………
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§ 79
Dagordning
Dagordningen fastställes.

§ 80
Lund International Choral Festival. Kulturnatten.
Dnr KU 2007/0253
Olof Esbjörnsson, Musik i Syd, och informationsansvarig Ellinor Edström
Schüller informerar om Lund International Choral Festival den 8-12 oktober 2008.
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef och chef för Kultur Lund, samt projektassistent Tobias Eriksson informerar om Kulturnatten den 20 september 2008.

§ 81
Invigning av Färs & Frosta Sparbank Arena och kommunens ishall
Dnr KU 1999/0180
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson informerar om invigningen av Färs &
Frosta Sparbank Arena och kommunens nya ishall, som äger rum den 1921 september.
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§ 82
Förslag till ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat, att Lund ska ansöka om att bli Europas
kulturhuvudstad 2014. Ett projektteam har under ledning av en styrgrupp
utarbetat en ansökan till Lunds kandidatur. Efter beslut i kommunfullmäktige går ansökan vidare senast den 31 oktober 2008 till Statens kulturråd.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2005, § 129.
Ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s), Cecilia Emanuelsson (mp) och Göran Fries (v), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka styrgruppens förslag till ansökan om att Lund ska bli Europas
kulturhuvudstad 2014 med följande tillägg:
Nämnden ser mycket positivt på förslaget till ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014 såsom det nu utformats och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva
avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.
Denna framåtsyftande ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad
2014 ska före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de
likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för
Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål.
samt
att översända ansökan till kommunstyrelsen för vidare befordran till
kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka styrgruppens förslag till ansökan om att Lund ska bli Europas
kulturhuvudstad 2014 med följande tillägg:
Nämnden ser mycket positivt på förslaget till ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014 såsom det nu utformats och välkomnar den tydliga långsiktigheten som skisseras, medborgarperspektivet och det positiva
avtryck som projektet avser ge i den kommunpolitiska kulturverksamheten.
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§ 82, forts.
Denna framåtsyftande ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad
2014 ska före inlämnandet kompletteras med och tydligt genomsyras av de
likaledes framåtsyftande mål som Lunds kommunfullmäktige antagit för
Lund ifråga om Fair Trade, klimatanpassning och andra miljömål.
samt
att översända ansökan till kommunstyrelsen för vidare befordran till
kommunfullmäktige.

Protokollsanteckningar
Ronny Johannessen (m) och Christer Wallin (m), med instämmande av
Zoltan G-Wagner (kd):
”Moderaterna har en avvikande åsikt gällande Fair Trade-frågan vilket vi
tidigare redogjort för i kommunfullmäktige när frågan var uppe.
I övrigt stödjer vi ansökan till kulturhuvudstad 2014.”
Zoltan G-Wagner (kd):
”I ansökan används uttryck såsom ’Playground Europe’ samt ’Jakten på
den femte friheten’ (inkl. engelsk översättning). Omfattande diskussioner
och innovationsarbete har lett fram till dessa uttryck.
Dessa uttryck används stundom som varumärken i ansökan och bör skyndsamt varumärkesskyddas hos både hos den nationella och även den internationella myndigheten.
Det finns även andra uttryck i ansökan som eventuellt borde omfattas av
varumärkesskydd.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 83
Riktlinjer för Referensgrupp för konstinköp
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2003/0013
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat 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 fritidsnämndens beslut den 26 mars 2008, § 45.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2008.
Yrkanden (a)
Sven Ingmar Andersson (c) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet.
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå begäran om återremiss av ärendet.
Beslutsgång (a)
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut (a)
att avslå begäran om återremiss av ärendet.

Yrkande (b)
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Ronny Johannessen
(m), Göran Fries (v) och Claes Göran Jönsson (s), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna uppdrag och riktlinjer för referensgrupp för konstinköp enligt förvaltningens förslag, samt
att utse ledamöter och ersättare i referensgrupp för konstinköp för perioden 2008-2010.
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§ 83, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut (b)
att godkänna uppdrag och riktlinjer för referensgrupp för konstinköp enligt förvaltningens förslag, samt
att utse ledamöter och ersättare i referensgrupp för konstinköp för perioden 2008-2010.

Reservation
Sven Ingmar Andersson (c) reserverar sig skriftligt. (Bilaga 8).

Beslut expedieras till:
Lunds Konsthall
Akten
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§ 84
Skrivelse från socialdemokraterna –
Kultur- och fritidsnämndens folkhälsomedverkan i att
bryta trenden med ökande antal fall av hudcancer
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2008/0123
Sammanfattning
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden föreslår i skrivelse till
nämnden, att förvaltningen får i uppdrag att inventera och lägesbeskriva
samtliga kommunala utomhusbad i Lund avseende om det finns tillräckligt
med skuggmiljöer/träd och att återkomma till nämnden med en rapport och
förslag till eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden: Kulturoch fritidsnämndens folkhälsomedverkan i att bryta trenden med ökande
antal fall av hudcancer den 16 april 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 11 juni 2008, § 74.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2008.
Yrkanden
Bengt E Nilsson (s) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s)
och Cecilia Emanuelsson (mp), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förslagen i socialdemokraternas skrivelse.
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens skrivelse med dess kompletterande åtgärder
som svar på socialdemokraternas skrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Gösta John Bredbergs (fp) yrkande.
Nej för bifall till Bengt E Nilssons (s) m fl yrkande.
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§ 84, forts.

Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Ronny Johannessen (m)
Adrian Borin (m)
Anders Kristensson (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Ulla Ahl (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

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens skrivelse med dess kompletterande åtgärder
som svar på socialdemokraternas skrivelse.

Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Ulla Ahl (s), Bengt E Nilsson (s) och Cecilia
Emanuelsson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslut expedieras till:
Akten

2008-09-09
LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9
2008-08-20

§ 85
Rapporter
A. Budgetuppföljning 2008-07-31 med bokslutsprognos 2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman och ekonom Katarina Scott presenterar en månadsuppföljning till och med den 31 juli 2008.
B. Ekonomi- och verksamhetsplan EVP 2009-2011 med budget
2009
Dnr KU 2008/0018
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om arbetet och processen med
EVP 2009-2011 med budget 2009.
C. Utvecklingsplan för Dalby idrottsplats
Dnr KU 2004/0070
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson samt utvecklingsstrateg Bitte Langéen presenterar en utvecklingsplan för Dalby idrottsplats.
D. Utvecklingsnätverk för barnkonventionen
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson informerar om att Lunds kommun
fått en inbjudan till att delta i utvecklingsnätverket ”Kommunerna och
barnkonventionerna”.
Kultur- och fritidsnämnden uttalar sig positivt om att medverka i nätverket. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med ytterligare information framöver.
E. UGE – Ungdomsskolen Goes East!
Dnr KU 2008/0178
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar om UGE – ett utrednings- och pilotprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna att utveckla och på sikt försöka införa en motsvarighet till den danska frivilliga
skolformen ”Ungdomsskolen” i Sverige.
UGE är ett treårigt projekt, som startar höstterminen 2008. Det finansieras
av Ungdomsstyrelsen och drivs av Lunds Ungdoms- och Hemgård tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.
Zoltan G-Wagner (kd) och Gösta John Bredberg (fp) framför önskemål om
en sammanställning och genomgång av olika projekt, som förvaltningen är
engagerad i.
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§ 86
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 9).
Ersättare Roger Lönnebjer (s) hade efterfrågat beslutsunderlag för delegationsbeslut 2008/208 gällande beviljande av föreningsbidrag (idrott) för
ungdomsverksamhet till Lunds Sportklubb.
Förvaltningen redovisar, att beslutet har fattats utifrån gällande bestämmelser för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i
Lunds kommun.
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§ 87
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 maj 2008,
§ 31: Separat allergirond inom fritidsverksamhet, förskola, grundskola
och gymnasieskola.
Dnr KU 2008/0153.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2008, § 123: Anders Ebbessons (mp), Claes Göran Jönssons (s), Mats Olssons (v) samt SvenBertil Perssons (dv) motion ”Slopad avgift för simundervisning” –
bordlagt ärende.
Dnr KU 2007/0053.
3. Tekniska nämndens beslut den 11 juni 2008, § 151: Angående prioritering av tomtmark för kommunal service.
Dnr KU 2008/0075.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 juni 2008, § 171: Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Dnr KU 2007/0037.
5. Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 18 juni 2008, § 62:
Kommungemensamma riktlinjer för kvalitetsredovisning 2009-2011.
Dnr KU 2008/0064.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 12-13 juni 2008, § 134: Ekonomioch verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009.
Dnr KU 2008/0018.
7. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 3 juni
2008.

