LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid:
Ledamöter:

Ersättare:

Övriga
närvarande:

Justerare:
Tid och plats
för justering:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1
2008-11-19

Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 – 21.15.
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)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Birger Swahn (m)
Anders Kristensson (fp)
Gun Jönsson (c)
Joakim Friberg (s), tjänstgörande för Helen Rosenberg (s)
Ulla Ahl (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
Karin Sandberg, bibliotekschef
Holger Andersson, utvecklingsstrateg/IKT-samordnare
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Tor Ohlsson, fritidsintendent
Josefin Ölund, praktikant
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Ronny Johannessen (m)
Kultur & Fritid, onsdagen den 26 november 2008, kl 16.45.

Underskrifter: Sekreterare

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 115 - 131

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

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2008-11-19
Datum då anslaget sätts upp: 2008-11-28
Datum då anslaget tas ned: 2008-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
2008-11-19

§ 115
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Beslutsärendet ”Idala föreningsgård” utgår. ”Bidrag till stadsbiblioteket” tillkommer som sista
punkt under rubriken Rapporter.
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§ 116
Kulturpris 2008
Dnr KU 2008/0187
Sammanfattning
Kulturpriset har utdelats sedan 1986. Priset består av en skulptur av konstnären Lars Ekholm
Beslutsunderlag
Sven-Hugo Mattssons förslag till kulturpristagare, inkommet den 28 augusti 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Maria Sundqvist, konstnärlig ledare för Operaverkstan, Malmö Opera,
ska erhålla 2008 års kulturpris

Beslut expedieras till:
Kulturpristagare
Akten
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§ 117
Kulturstipendium 2008
Dnr KU 2008/0106
Sammanfattning
Det hade inkommit totalt 27 ansökningar till Lunds kommuns kulturstipendium 2008.
Beslutsunderlag
Ansökningar till kulturstipendium 2008.
Sammanställning av sökanden till Lunds kommuns kulturstipendium 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden, i enlighet
med förvaltningens förslag, beslutar:
att tilldela Leyla Ek, musik, Daniel Eklund, musik, Katarina Stolz, foto,
Johanna Nessow, konsthantverk samt Adriana Seserin, stadsutveckling,
Lunds kommuns kulturstipendium 2008 på vardera 10.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tilldela Leyla Ek, musik, Daniel Eklund, musik, Katarina Stolz, foto,
Johanna Nessow, konsthantverk samt Adriana Seserin, stadsutveckling,
Lunds kommuns kulturstipendium 2008 på vardera 10.000 kr.

Beslut expedieras till:
Sökanden av Lunds kommuns kulturstipendium 2008
Akten
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§ 118
Rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) 2008
Dnr KU 2008/0217
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 2008, den 12
november 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att 2008 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Anders Lundahl, Dalby scoutkår och Stig Olsson, FUB i Lund, som får 5.000 kr
vardera, samt Ulrika Persson Montan och Karin Stenström, båda från Lunds
konståkningsklubb, som delar på 5.000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att 2008 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Anders Lundahl, Dalby scoutkår och Stig Olsson, FUB i Lund, som får 5.000 kr
vardera, samt Ulrika Persson Montan och Karin Stenström, båda från Lunds
konståkningsklubb, som delar på 5.000 kr.

Beslut expedieras till:
Ungdomsledarstipendiaterna
Akten
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§ 119
EVP 2009-2011 med budget 2009:
Stöd och ersättning till Kulturhistoriska föreningen,
Föreningen Kulturmejeriet, Lunds Ungdoms- och
hemgård samt Friluftsfrämjandet i Lund
Dnr KU 2008/0018, 2008/0230, 2008/0226, 2008/0238
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår stöd och ersättning till föreningsdriven verksamhet för 2009.
Göran Fries (v) deltar ej i handläggningen av ärendet när det gäller Friluftsfrämjandet i Lund.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum 2009 erhåller 8 871 tkr i riktat stöd och att resurser
om sammanlagt 4 129 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för
drift och underhåll av byggnader samt att frågan om anpassningsåtgärder
inom Kulturens museum överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande,
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2009 med 2 339 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse, 77 tkr för uppdrag att anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt överenskommelse mellan
parterna,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2009
med 1 620 tkr för verksamhet vid Hemgården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt överenskommelse mellan parterna; samt
att Friluftsfrämjandet i Lund beviljas en ersättning för 2009 med 2 227 tkr
för drift och verksamhet vid Skryllegården, en ersättning med 82 tkr för
tjänster för fiskeverksamheten vid Rögle dammar, att föreningen disponerar underhållsresurser på 93 tkr för Skryllegården samt att förvaltningen
avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten enligt överenskommelse mellan parterna.
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§ 119, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet
vid Kulturens museum 2009 erhåller 8 871 tkr i riktat stöd och att resurser
om sammanlagt 4 129 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för
drift och underhåll av byggnader samt att frågan om anpassningsåtgärder
inom Kulturens museum överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande,
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2009 med 2 339 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse, 77 tkr för uppdrag att anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt överenskommelse mellan
parterna,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2009
med 1 620 tkr för verksamhet vid Hemgården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt överenskommelse mellan parterna; samt
att Friluftsfrämjandet i Lund beviljas en ersättning för 2009 med 2 227 tkr
för drift och verksamhet vid Skryllegården, en ersättning med 82 tkr för
tjänster för fiskeverksamheten vid Rögle dammar, att föreningen disponerar underhållsresurser på 93 tkr för Skryllegården samt att förvaltningen
avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten enligt överenskommelse mellan parterna.

Protokollsanteckning
”Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet avvisar förslaget med
hänvisning till reservationen vid behandling av internbudgeten för 2009.
Vi föreslog där, att nämnden skulle begära ytterligare medel från kommunfullmäktige.”

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandet i Lund
Kommunkontoret
Akten
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§ 120
Investeringsbehov 2009-2014 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar investeringsbehov för perioden
2009-2014 utifrån fastställd investeringsplan för 2009-2011 för kultur- och
fritidsnämnden och servicenämnden, ambitioner inom planperioden och
med hänsyn till kommunens utbyggnadsprogram.
Sven Ingmar Andersson (c) föreslår, att förvaltningen ges i uppdrag att
före juni månad 2009 upprätta ett tjänstemannaförslag utifrån kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, § 10, om nytt inomhusbad i Dalby.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2008.
Investeringsplan inom ramen för EVP 2009-2011.
Bilaga med sammanställning av investeringsbehov för perioden 20092014.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (fp) och Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kulturoch fritidsnämnden beslutar:
att av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden för åren 2009-2011 ligger som grund för investeringsprövning för perioden 2009-2014,
att servicenämndens investeringsplan kompletteras med investeringsmedel
för att genomförande av Kulturcentrum för Väster och Mötesplats i Klostergårdens centrum omgående kan påbörjas,
att förvaltningen får i uppdrag att utreda organisation, samordning och
styrning av verksamhet i Kulturcentrum för Väster,
att investeringsmedel på 4 000 tkr avsätts i servicenämndens investeringsbudget för ekonomibyggnader vid Skryllegården,
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2 000 tkr i projektmedel för att
ta fram förutsättningar för ett Kulturhus,
att förslaget till beslut om Lineroträdgården återremitteras till förvaltningen,
att förvaltningen ges i uppdrag att före juni månad 2009 upprätta ett tjänstemannaförslag utifrån kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, §
10, om nytt inomhusbad i Dalby,
att överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning; samt
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i materialet.
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§ 120, forts.
Ronny Johannessen (m) yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp), att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden för åren 2009-2011 ligger som grund för investeringsprövning för perioden 2009-2014,
att servicenämndens investeringsplan kompletteras med investeringsmedel
för att genomförande av Mötesplats i Klostergårdens centrum omgående
kan påbörjas,
att investeringsmedel på 4 000 tkr avsätts i servicenämndens investeringsbudget för ekonomibyggnader vid Skryllegården,
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2 000 tkr i projektmedel för att
ta fram förutsättningar för ett Kulturhus,
att förslaget till beslut om Lineroträdgården återremitteras till förvaltningen,
att förvaltningen ges i uppdrag att före juni månad 2009 upprätta ett tjänstemannaförslag utifrån kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, §
10, om nytt inomhusbad i Dalby,
att överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning; samt
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i materialet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) och
Claes Göran Jönssons (s) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Gösta John Bredbergs (fp) och Claes Göran Jönssons (s)
yrkande.
Nej för bifall till Ronny Johannessens (m) m fl yrkande.
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

Nej
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
6

5

Avstår
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§ 120, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunfullmäktige fastställd investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden för åren 2009-2011 ligger som grund för investeringsprövning för perioden 2009-2014,
att servicenämndens investeringsplan kompletteras med investeringsmedel
för att genomförande av Kulturcentrum för Väster och Mötesplats i Klostergårdens centrum omgående kan påbörjas,
att förvaltningen får i uppdrag att utreda organisation, samordning och
styrning av verksamhet i Kulturcentrum för Väster,
att investeringsmedel på 4 000 tkr avsätts i servicenämndens investeringsbudget för ekonomibyggnader vid Skryllegården,
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2 000 tkr i projektmedel för att
ta fram förutsättningar för ett Kulturhus,
att förslaget till beslut om Lineroträdgården återremitteras till förvaltningen,
att förvaltningen ges i uppdrag att före juni månad 2009 upprätta ett tjänstemannaförslag utifrån kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2008, §
10, om nytt inomhusbad i Dalby,
att överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning; samt
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i materialet.

Reservation
Ronny Johannessen (m), Adrian Borin (m), Martin Klette (fp), Sven Ingmar Andersson (c) och Zoltan G-Wagner (kd) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 121
Tillämpning av samverkansavtal för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2008/0237
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen är nu organiserad med en sammanhållen
enhet för kultur och en sammanhållen enhet för idrott och fritid. Detta
medför att den struktur som finns för samverkan med de fackliga organisationerna ska anpassas till den nu gällande förvaltningsorganisationen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Civilekonomerna,
DIK-förbundet, JUSEK, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Naturvetareförbundet, SKTF, SSR och Sveriges Skolledarförbund
utarbetat: Tillämpning av samverkansavtal för kultur- och fritidsförvaltningen. Som grund ligger ett redan tecknat lokalt kollektivavtal om samverkan för Lunds kommun, ”Samverkansavtal – Lunds kommun”, ett ramavtal för förvaltningarna i Lund, som antagits av personal- och förhandlingsutskottet att gälla från den 1 januari 2005 och tills vidare.
Beslutsunderlag
Tillämpning av samverkansavtal för kultur- och fritidsförvaltningen den 27
oktober 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna Tillämpning av samverkansavtal för kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna Tillämpning av samverkansavtal för kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 122
Yttrande till kommunstyrelsen:
Ansökan från Kulturcentrum Skåne angående Kulturarena at Lund punkt se
Dnr KU 2008/0168
Sammanfattning
Kulturcentrum Skåne har tillskrivit kommunstyrelsen med ett projektförslag och kommunstyrelsen har sänt ansökan för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Ansökan har kompletterats den 3 oktober 2008.
Kulturcentrum Skåne ansöker om bidrag till förprojektering med 500 000
kronor årligen för år 2009-2011 i den ursprungliga ansökan. I den kompletterande ansökan söks bidrag för förprojektering med 500 000 kronor
och för år ett 200 000 kronor, år två 400 000 kronor och för tredje året
400 000 kronor, sammanlagt 1 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kulturcentrum Skånes skrivelse den 17 april 2008.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den12 maj 2008, § 128.
Kulturcentrum Skånes kompletterande skrivelse den 3 oktober 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ansöka om utökning av ram inom 2009 års budget för att kunna
bevilja ett bidrag om 500 tkr för förprojektering till Kulturcentrum Skåne
för projektet Kulturarena at Lund punkt se.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ansöka om utökning av ram inom 2009 års budget för att kunna
bevilja ett bidrag om 500 tkr för förprojektering till Kulturcentrum Skåne
för projektet Kulturarena at Lund punkt se.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13
2008-11-19

§ 123
Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2005/0099
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att pröva utbyggnaden
av tre kvarter med bostäder, kontor och handel inom Raffinaderiet 1 m fl i
Lund. Planförslaget utgör en central del av Sockerbruksområdet (västra
Spoletorp och Lerbäck). I planen ingår också första etappen av en ombyggnad av Kung Oskars väg till stadsgata.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets Program till detaljplan, den 4 mars 2005.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 maj 2005.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, den 18 maj 2005, § 63.
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, PÄ 14/2007a, den 29 september
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Detaljplan för Raffinaderiet 1 m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 124
Göran Johanssons medborgarförslag nr 25, att tillåta
barbröstat på Högevallsbadet
Dnr KU 2008/0223
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att man ska tillåta barbröstat på Högevallsbadet
eftersom andra simhallar i Sverige och Danmark bestämt sig för att tillåta
barbröstat badande.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 25, inkommet den 19 augusti 2008.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2008, § 192.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att inte godkänna Göran Johanssons medborgarförslag att tillåta barbröstat
på Högevallsbadet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att inte godkänna Göran Johanssons medborgarförslag att tillåta barbröstat
på Högevallsbadet.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 125
Göran Johanssons medborgarförslag nr 26, att utlysa
en tävling om 5:e friheten för att locka turister till
Lund
Dnr KU 2008/0222
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår, att man ska utlysa en tävling om en slogan där
den 5:e friheten förklaras på ett sätt som kan förväntas locka fler turister
till Lund.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 26, inkommet den 19 augusti 2008.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2008, § 193.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 26 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 26 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 126
Göran Johanssons medborgarförslag nr 27, att flytta
nationaldagsfirandet till midsommarafton
Dnr KU 2008/0228
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår, att kommunen ska flytta så mycket som möjligt
av nationaldagsfirandet till midsommarafton och samtidigt låter firandet 6
juni utgöra kulmen på den årliga integrationsveckan.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag nr 27, inkommet den 19 augusti 2008.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2008, § 194.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 27 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 27 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 127
Göran Johanssons medborgarförslag nr 33, att göra
Konsthallens utställningar attraktivare för besökare
Dnr KU 2008/0224
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att kommunen försöker se till så att Konsthallen
tar större hänsyn till sin publik.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Göran Johansons medborgarförslag nr 33, inkommet den 19 augusti 2008.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2008.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2008, § 200.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 33 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att besvara Göran Johanssons medborgarförslag nr 33 med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 128
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 10 november 2008
med bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med redovisat förslag.

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

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 129
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld meddelar att Lunds ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad 2014 har inlämnats samt redogör för den fortsatta
processen.
B. Budgetuppföljning 2008-10-31 med bokslutsprognos 2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman presenterar en månadsuppföljning till och med
den 31 oktober 2008.
C. Wickmanska gården
Dnr KU 2008/0251
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson och fritidsintendent Tor Ohlsson informerar om förändringar på Wickmanska gården från den 1 januari 2009.
D. Utvecklat samarbete med socialförvaltningen
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson och fritidsintendent Tor Ohlsson redogör för hur samarbetet med socialförvaltningen har utvecklats.
E. Teater Sagohusets behov av nya verksamhetslokaler
Dnr KU 2008/0146
Teater Sagohuset har i en skrivelse till kommunstyrelsen påpekat behovet
av nya verksamhetslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag
att bereda ärendet och inleda en dialog med Teater Sagohuset.
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller utreder i samarbete med Sagohuset
olika möjligheter.
F. Studieresa till Stavanger
Delar av styrgruppen för Handlingsplan för Kulturpolitisk strategi har varit
i Stavanger på studieresa den 17-19 oktober. Besöket omfattade dels deltagande i Les Rencontres möte i Stavanger med temat ”The Art of City Making” samt en ingående infomation om Stavanger som kulturhuvudstad.
G. Bidrag till Stadsbiblioteket
Dnr KU 2008/0194
Bibliotekschef Karin Sandberg rapporterar, att Crafoordska stiftelsen har
beslutat att bidra till digitalisering av Lundasamlingens lokalhistoriska
klipparkiv med 1 miljon kronor.
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§ 130
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 13).
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§ 131
Meddelanden
1. Byggnadsnämnden: Antagandehandling för Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby i Lund, Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2008.
Dnr KU 2006/0066.
2. Protokoll från Kommunala Handikapprådet Lund, den 16 september
2008.
3. MBP 2009-2011 med utblick mot 2013. Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2008.
Dnr KU 2008/0040.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 oktober 2008, § 245:
Ansökan för Lund som Europas Kulturhuvudstad 2014.
Dnr KU 2000/0117,
5. Lunds kommun, Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009.
Dnr KU 2008/0018.
6. Sveriges Kommuner och Landsting: Kultur i Regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport, september 2008.
Dnr KU 2008/0242.

