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§ 15
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Ärendena ”Förslag till
taxor för simskola för verksamhetsåret 2009” och ”Olyckor med fallande
handbollsmål” tillkommer under rubriken Beslutsärenden. Rapporten
”Ekonomi- och verksamhetsuppföljning den 25 februari 2009” tillkommer
som sista punkt under rubriken Rapporter. Rapporten ”Förändringar inom
förvaltningsledningen vid kultur- och fritidsförvaltningen” utgår.

§ 16
Utvärdering av den öppna fritidsverksamheten:
Malmö Högskola presenterar ”Utvärdering av uppdraget”
Dnr KU 2004/0186
Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola hade fått i uppdrag att
utvärdera i vilken utsträckning den öppna fritidsverksamheten arbetar efter
den av kultur- och fritidsnämnden antagna planen ”Öppen fritidsverksamhet i Lund med sikte på framtiden” också kallad Uppdraget. Fil.dr Lars
Lagergren och fil.dr Karin Book presenterar utvärderingen.
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§ 17
Bokslut 2008 och begäran om överförande av ekonomiskt resultat till 2009 års budget
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för driftbudgeten 2008
för förvaltningens ordinarie verksamhet uppgår i redovisningen till en positiv avvikelse på 1 502 tkr gentemot fastställd ram. Av fastställd investeringsbudget för 2008, 24 678 tkr inklusive överförda medel från 2007, redovisas utgifter på 15 070 tkr och kvarstående resurser om 9 608 tkr tkr.
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för driftbudgeten 2008
för arbetet med Lund som kulturhuvudstad 2014 uppgår i redovisningen
till en negativ avvikelse på 3 574 tkr gentemot fastställd ram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Bokslut 2008 och begäran om reglering av ekonomiskt resultat för arbetet med Lund som kulturhuvudstad 2014”, den 2 februari 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Bokslut 2008 och begäran om överförande av ekonomiskt resultat för ordinarie verksamhet till
2009 års budget”, den 11 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära att resurs om 1 000 tkr för 2008 redovisas
som minskning av negativt eget kapital för kultur- och fritidsnämnden,
att av kommunstyrelsen begära att intäkter för resultatenheten Anläggningsservice om sammanlagt 281 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader för underhåll av konst om
295 tkr belastar fond för underhåll av konst,
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader
under 2008 utan täckning i budget med sammanlagt 1 459 tkr,
att ekonomiskt resultat för 2008 efter överföring till eget kapital -1 000
tkr, resultatenhet -281 tkr, underhållsfond 295 tkr och kompensation för
kostnader utan budget 1 459 tkr, förs över till 2009 års driftbudget med
sammanlagt belopp om 1 975 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
2008 med avräkning för intäkter för konstnärlig utsmyckning, 9 579 tkr,
förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2008;
att av kommunstyrelsen begära att redovisad negativ avvikelse för kulturhuvudstadsarbetet om 3 574 tkr för 2008 i första hand avskrivs vid beslut
om bokslut för 2008 och i andra hand
att för kommunstyrelsen föreslå att avvikelsen hanteras som negativt eget
kapital för projektet kulturhuvudstad 2014 samt att definitivt ställningstagande till hur det negativa kapitalet skall hanteras sker vid bokslut 2009 efter det att beslut tagits om vilken stad som ska bli Sveriges val av kulturhuvudstad för 2014.
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§ 17, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära att resurs om 1 000 tkr för 2008 redovisas
som minskning av negativt eget kapital för kultur- och fritidsnämnden,
att av kommunstyrelsen begära att intäkter för resultatenheten Anläggningsservice om sammanlagt 281 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader för underhåll av konst om
295 tkr belastar fond för underhåll av konst,
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader
under 2008 utan täckning i budget med sammanlagt 1 459 tkr,
att ekonomiskt resultat för 2008 efter överföring till eget kapital -1 000
tkr, resultatenhet -281 tkr, underhållsfond 295 tkr och kompensation för
kostnader utan budget 1 459 tkr, förs över till 2009 års driftbudget med
sammanlagt belopp om 1 975 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
2008 med avräkning för intäkter för konstnärlig utsmyckning, 9 579 tkr,
förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2008;
att av kommunstyrelsen begära att redovisad negativ avvikelse för kulturhuvudstadsarbetet om 3 574 tkr för 2008 i första hand avskrivs vid beslut
om bokslut för 2008 och i andra hand
att för kommunstyrelsen föreslå att avvikelsen hanteras som negativt eget
kapital för projektet kulturhuvudstad 2014 samt att definitivt ställningstagande till hur det negativa kapitalet skall hanteras sker vid bokslut 2009 efter det att beslut tagits om vilken stad som ska bli Sveriges val av kulturhuvudstad för 2014.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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§ 18
Årsredovisning 2008
Dnr KU 2008/0235
Sammanfattning
Årsanalys 2008, del I
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2008
för kultur- och fritidsnämnden enligt instruktioner från kommunkontoret.
Årsanalysen utgör den samlade redovisningen för nämnden och ska lämnas till kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns samlade årsredovisning för 2008.
Kompletterande årsredovisning, del II
Förvaltningen har därutöver, i en kompletterande del, sammanställt verksamheternas fullständiga årsredovisning. Denna ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2008 den 2 februari
2009. (I).
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsredovisning till nämnden 2 februari 2009. (II).
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v), Yngve Petersson (mp) och Ronny Johannessen (m), yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2008” och översända
det till kommunstyrelsen,
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2008 – till nämnden”; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som har vidtagits när det gäller energieffektivisering
och vilka effekter det har haft.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2008” och översända
det till kommunstyrelsen,
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2008 – till nämnden”; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som har vidtagits när det gäller energieffektivisering
och vilka effekter det har haft.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys 2008)
Akten
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§ 19
Rapport internkontroll 2008 för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2007/0257
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av det interna kontrollarbetet under 2008. Utgångspunkten för granskningen har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för intern kontroll för 2008.
I de fall brister 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 18 december 2008.
Yrkande
Helen Rosenberg (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens ”Rapport intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2008”; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att senast vid nämndens sammanträde i april
redovisa de kontrollmål där kontroll inte hade genomförts.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens ”Rapport intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2008”; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att senast vid nämndens sammanträde i april
redovisa de kontrollmål där kontroll inte hade genomförts.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 20
Handlingsplan intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2009
Dnr KU 2008/0245
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 18 december 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2009.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2009.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 21
Jämställdhets- och mångfaldsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2009-2011
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2009/0006
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan
2009-2011.
Förslaget hade återremitterats vid nämndens sammanträde den 21 januari,
då DIK hade krävt förhandling för att efter förankring av förslaget kunna
framföra de synpunkter som har framkommit.
Förhandling enligt MBL 12 § har genomförts den 2 februari 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2009.
Jämställdhets- och mångfaldsplan för kultur- och fritidsförvaltningen
2009-2011, den 8 januari 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2009, § 6.
Protokoll från förhandling enligt MBL 12 § den 2 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att anta Jämställdhets- och Mångfaldsplan för kultur- och fritidsförvaltningen för år 2009-2011.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att anta Jämställdhets- och Mångfaldsplan för kultur- och fritidsförvaltningen för år 2009-2011.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9
2009-02-11

§ 22
Självbetjäningsbibliotek med kraftigt utökat öppethållande
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2009/0003
Sammanfattning
Ett av uppdragen i Biblioteksplanen är att ”utveckla ett ’framtidsbibliotek’
där man utnyttjar de möjligheter som modern teknik ger. Detta ska ske i
samarbete med företag som besitter denna kompetens”. Uppdraget har
konkret kommit att gälla det nya biblioteket i den nya stadsdelen i Brunnshög, som ska vara färdigt 2014. Nu föreslås i ett pilotprojekt i samverkan
med Axiell AB att under 2009 prova självbetjäning under icke bemannad
tid, på ett stadsdelsbibliotek i de östra kommundelarna.
Förslaget hade återremitterats vid nämndens sammanträde den 21 januari,
då DIK, SKTF och SSR hade krävt förhandling för att av arbetsgivaren få
ytterligare information om förslaget.
Förhandling enligt MBL 12 § har genomförts den 27 januari 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2009, § 8.
Protokoll från förhandling enligt MBL 12 § den 27 januari 2009.
Skrivelse från DIK-föreningen: ”Tillrättaläggande med anledning av det
återremitterade ärendet ang. ett projekt om öppet utan personal på något
bibliotek i byarna”, den 6 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge i uppdrag till Folkbiblioteken i Lund att i samarbete med Axiell
AB under 2009 starta ett pilotprojekt på ett stadsdelsbibliotek i de östra
kommundelarna med syfte att praktiskt undersöka möjligheterna till ett
självbetjäningsbibliotek.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge i uppdrag till Folkbiblioteken i Lund att i samarbete med Axiell
AB under 2009 starta ett pilotprojekt på ett stadsdelsbibliotek i de östra
kommundelarna med syfte att praktiskt undersöka möjligheterna till ett
självbetjäningsbibliotek.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 23
Förstudie – Program till detaljplan för Östra Odarslöv
12:1, 13:1 m fl i Lund, Lunds kommun
(ESS)
Dnr KU 2009/0010
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Förstudie - Program till
detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1 m fl, Lund, Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Förstudie - Program till detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1 m fl,
Lund, Lunds kommun, den 16 oktober 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Förstudie - Program till
detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1 m fl, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Förstudie - Program till
detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1 m fl, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 24
Yttrande till kommunstyrelsen: Samverkan Polis och
kommun
Dnr KU 2008/0256
Sammanfattning
Rikspolisstyrelsen har uppdragit åt samtliga polismyndigheter att fördjupa
samverkan med kommuner enligt förslaget Samverkan polis och kommun
– för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet som tagits fram av
en arbetsgrupp i inom polisen. Lunds Brottsförebyggande råd har berett
ärendet och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till berörda nämnder.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig mycket positiv till förslaget till
överenskommelse och ser inom flera insatsområden möjlighet att stödja
arbetet.
Beslutsunderlag
Lunds Brottsförebyggande råds förslag till överenskommelse den 10 november 2008.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 november 2008.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 mars 2008, § 267.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till överenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till överenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 25
Yttrande till Kommunrevisionen: Granskning av kultur- och turismverksamheterna Kultur Lund och Turistbyrån
Dnr KU 2008/0264
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning avseende kultur- och
turismverksamhet.
Revisionen framhåller framför allt att mål och indikatorer behöver tydliggöras i de granskade verksamheterna. Revisionen anser också att de berörda nämnderna bör verka för en ökad samverkan mellan turism- och kulturverksamheterna.
Beslutsunderlag
Granskning av kultur- och turismverksamheterna Kultur Lund och Turistbyrån den 10 december 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Rättelser och kommentarer till
”Granskning av kultur- och turismverksamheterna”, den 23 september
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp), med instämmande av Ronny Johannessen (m),
yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att delge Kommunrevisionen bifogat material med justeringar och begäran
om att granskningen ska göras om eller icke godkännas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att delge Kommunrevisionen bifogat material med justeringar och begäran
om att granskningen ska göras om eller icke godkännas.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 26
Yttrande till Kommunrevisionen: Granskning av övergripande samordning gällande barn- och ungdomsfrågor
Dnr KU 2008/0266
Sammanfattning
Revisorerna i Lunds kommun har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
uppdrag att granska samverkan mellan nämnderna i kommunen när det
gäller barn- och ungdomsfrågor. Nämnderna som ingått i granskningen är:
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds
Stad, barn- och skolnämnd Lund Öster samt utbildningsnämnden. Den
övergripande revisionsfrågan har varit: Har Lunds kommun en ändamålsenlig organisation avseende arbetet med barn och ungdomar?
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av övergripande samordning gällande barnoch ungdomsfrågor”, november 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till Kommunrevisionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till Kommunrevisionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 27
Yttrande till kommunfullmäktige: Motion från socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och demokratisk vänster – Kultur i skolan
Dnr KU 2008/0262
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat motionen om Kultur i skolan från socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och demokratisk vänster för yttrande till kultur- och fritidsnämnden.
Motionärerna efterfrågar en rejäl satsning på Kultur för alla barn och ungdomar med utgångspunkt bland annat i satsningen på att bli europeisk kulturhuvudstad 2014.
Motionärerna föreslår att medel tillförs varje klass och grupp i skolan och
att antalet kulturpedagoger utökas och att Lunds kommun snarast tar fram
en Kulturgaranti för Lunds skolor och förskolor som tillgodoser behovet
av kultur för alla barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Motion om Kultur i skolan, den 8 november 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2009.
Yrkanden (a)
Ronny Johannessen (m), med instämmande av Zoltan G-Wagner (kd) och
Sven Ingmar Andersson (c), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera förslaget till förvaltningen.
Claes Göran Jönsson (s) 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 Claes Göran Jönssons (s) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Claes Göran Jönssons (fp) yrkande.
Nej för bifall till Ronny Johannessens (m) m fl yrkande.
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§ 27, forts.
Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Ronny Johannessen (m)
Birger Swahn (m)
Louise Nygren (m)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Yngve Petersson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

Kultur- och fritidsnämndens beslut (a)
att avslå begäran om återremiss av ärendet.
Yrkande (b)
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Yngve Petersson (mp) och
Gösta John Bredberg (fp), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige att tillsammans med representanter från
barn- och skolförvaltningarna och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds
kommun, utreda hur en Kulturgaranti för Lunds skolor och förskolor kan
utformas och anpassas för Lunds kommuns behov. Kopplingen till handlingsplansarbetet för Kulturpolitisk strategi måste beaktas i direktiven för
utredningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut (b)
att föreslå kommunfullmäktige att tillsammans med representanter från
barn- och skolförvaltningarna och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds
kommun, utreda hur en Kulturgaranti för Lunds skolor och förskolor kan
utformas och anpassas för Lunds kommuns behov. Kopplingen till handlingsplansarbetet för Kulturpolitisk strategi måste beaktas i direktiven för
utredningen.
Reservation
Ronny Johannessen (m), Birger Swahn (m), Louise Nygren (m), Sven
Ingmar Andersson (c) och Zoltan G-Wagner (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag om återremiss av ärendet.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 28
Skrivelse från Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, Endurosektionen: Angående tillträde till Revingefältet
för idrottsutövande
Dnr KU 2009/0015
Sammanfattning
Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, Endurosektionen har tillskrivit kulturoch fritidnämnden om anvisning av mark för att utöva sporten Enduro.
Föreningens högsta önskan är dock att fortsatt kunna bedriva verksamheten på Revingefältet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inventerat möjliga platser i kommunen
men har inte funnit någon lämplig mark: Förvaltningen menar därför att
kultur- och fritidsnämnden bör tillskriva Försvarsmakten, P7, om möjligheten att låta föreningen vara kvar på Revingefältet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, Enduro den 14 oktober
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till skrivelse som svar på Frivilliga
Motorcykelkårens skrivelse; samt
att med denna skrivelse tillskriva Försvarsmakten, P7 om möjligheten för
Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, Endurosektionen, att ha kvar sin verksamhet på Revingefältet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till skrivelse som svar på Frivilliga
Motorcykelkårens skrivelse; samt
att med denna skrivelse tillskriva Försvarsmakten, P7 om möjligheten för
Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, Endurosektionen, att ha kvar sin verksamhet på Revingefältet.

Beslut expedieras till:
Försvarsmakten, P7
Frivilliga Motorcykelkåren; Endurosektionen
Akten
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§ 29
Förslag till taxor för simskola för verksamhetsåret
2009
Dnr KU 2008/0197
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamheterna i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 18 december
2008 kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för 2009 förutom delen
om simskola.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2008, § 255.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2009 med
förslag ”Förslag till taxor för simskola för verksamhetsåret 2009”.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att för fastställande överlämna förslag till taxor för simskola för verksamhetsåret 2009 till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att för fastställande överlämna förslag till taxor för simskola för verksamhetsåret 2009 till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 30
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden: Olyckor med fallande handbollsmål
Dnr KU 2009/0035
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en skrivelse till nämnden uppmärksammat att två
allvarliga olyckor med handbollsmål har inträffat på kort tid. De påpekar,
att det känns angeläget att söka orsakerna till olyckorna för att kunna förebygga liknande händelser i vår kommun och föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att kontakta berörda kommuner och försöka ta reda på vad som
hänt vid olyckorna och att snarast återkomma med en rapport till nämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelsen ”Olyckor med fallande handbollsmål”, den 11 februari 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i skrivelsen:
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta berörda kommuner och försöka
ta reda på vad som har hänt vid olyckorna samt att snarast återkomma med
en rapport till nämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta berörda kommuner och försöka
ta reda på vad som har hänt vid olyckorna samt att snarast återkomma med
en rapport till nämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 31
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld rapporterar från mötet med styrgruppen för
kulturhuvudstadsåret 2014 samt informerar om inriktningen på arbetet med
att färdigställa ansökan II.
B. EVP 2009-2011 med budget 2009: Internbudget 2009 med
reducering av budgetramar enligt beslut i kommunstyrelsen
Dnr KU 2008/0018
Ekonomichef Per Hellman rapporterar om att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta om reducering av budgetramar för 2009.
För kultur- och fritidsnämnden kommer det sannolikt att handla om 1 %
ytterligare reducering av budgetramen för 2009.
C. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012
Dnr KU 2009/0007
Ekonomichef Per Hellman informerar om förutsättningar för arbetet med
ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012.
D. Högevallsbadet, om- och tillbyggnad
Dnr KU 2005/0100
Idrotts- och fritidschef Urban Olsson informerar om tidsplanen för omoch tillbyggnaden av Högevallsbadet.
E. Killebäcksskolans nybyggnation
Dnr KU 2009/0037
Ekonomichef Per Hellman informerar om planer för nybyggnationen vid
Killebäcksskolan.
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§ 32
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 1).
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§ 33
Meddelanden
1. Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 21 januari 2009, § 12:
Bakgrundsmaterial för fortsatt utredning av skolbarnsomsorg för 10-12
åringar i Lund.
Dnr KU 2008/0141.
2. Kulturen: Verksamhetsplan 2009.
Dnr KU 2008/0230.
3. Statens kulturråd: Beslut ang. ansökan om att utses till Europeisk Kulturhuvudstad 2014.
Dnr KU 2000/0117.
4. Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2009, § 19: Begäran till
kommunstyrelsen om att medel för eftersatt underhåll av idrottsanläggningar ställs till förfogande under 2009.
Dnr KU 2008/0018.
5. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 3 december 2008.

