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§ 34
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Beslutsärendena ”Förslag till handlingsplan för vuxnas lärande och biblioteksbehov i Lunds
kommun” och ”Förslag till handlingsplan för bibliotekets verksamhet för
äldre och funktionshindrade i Lunds kommun” utgår.

§ 35
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Den 25 februari 2009 gjorde nämndens beredning tillsammans med förvaltningsledningen en genomgång av ekonomi och verksamhet för förvaltningens samtliga verksamhetsområden för 2008-2010. Nämndens beredning delger övriga nämnden sina upplevelser av genomgången.
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§ 36
Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2008
till 2009 års internbudget. Reviderad internbudget för
2009 med anpassning till förändrad ram
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av resurser
inom reducerad ram för 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2009.
Yrkanden (a)
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Cecilia Emanuelsson (mp)
och Göran Fries (v) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen för att få en konsekvensbeskrivning av förslagen.
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.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
Nej för bifall till Gösta John Bredbergs (fp) yrkande.
Ledamot
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)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
5

6

Avstår
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§ 36, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut (a)
att avslå begäran om återremiss av ärendet.
Yrkande (b)
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens redovisade förslag till fördelning av förändringar i ram för driftbudget för 2009.
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Cecilia Emanuelsson (mp)
och Göran Fries (v) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förvaltningens redovisade förslag till fördelning av förändringar i
ram för driftbudget för 2009.
Beslutsgång (b)
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 Claes Göran Jönsson (s) 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)
Helen Rosenberg (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 (b)
att godkänna förvaltningens redovisade förslag till fördelning av förändringar i ram för driftbudget för 2009.
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§ 36, forts.
Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Cecilia Emanuelsson (mp) och Göran Fries (v)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2).

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 37
Investeringsbudget 2009 med överföringar från 2008.
Investeringsplan 2009-2011 med utblick mot 2014
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begärde i april investeringsmedel för perioden
2009-2011 med utblick mot 2014. Kommunfullmäktige beviljade i juni
2008 investeringsmedel med 17 610 tkr för 2009, 23 560 tkr för 2010 och
19 510 tkr för 2011. Efter investeringsprövning under hösten 2008 har
kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att fastställa ram för investeringar för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet som innebär
minskade investeringsmedel. Fördelning inom angiven ram fastställs av
kultur- och fritidsnämnden. Förslag till fördelning av investeringsmedel
inom ny ram redovisas för åren 2009-2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 38
Förslag till Grunduppdrag för medborgarkontoren
som en integrerad del av folkbiblioteken i de östra
kommundelarna av Lunds kommun
Dnr KU 2008/0271
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog Plan för biblioteksverksamheten i Lunds
kommun i februari 2008. I planen framhålls att folkbiblioteken som är
Lunds offentliga rum ”ska fortsätta utvecklingen av medborgarkontorsfunktionerna för sina användare” och att biblioteken ska utgöra en arena
för det offentliga samtalet. Vidare ges ett särskilt uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen ansvara för att utveckla bibliotekens roll som medborgarkontor genom att integrera medborgarkontoren i folkbibliotekens organisation. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 9 februari 2009 kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån dagens diskussioner definiera grunduppdraget för medborgarkontorens framtida verksamhet och återkomma med redovisning till arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008, § 40.
Utvärdering av Lunds kommuns medborgarkontor.
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2008, § 303.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 9 februari 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa förslag till Grunduppdrag
för medborgarkontorets framtida verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa förslag till Grunduppdrag
för medborgarkontorets framtida verksamhet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 39
Detaljplan för del av kvarteret Nordanvinden i Lund,
Lunds kommun
Dnr KU 2007/0205
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling för Detaljplan för del av kvarteret Nordanvinden i Lund, Lunds kommun.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en ny byggnad
för biblioteks- och fritidsverksamhet vid torget vid Helgeandskyrkan på
Klostergården.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningen, Programhandlingar, den 28 juni 2007.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 oktober 2007, § 123.
Detaljplan för del av kvarteret Nordanvinden i Lund, Lunds kommun,
samrådshandling, upprättad den 25 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 10 februari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Samråd,
Detaljplan för del av kvarteret Nordanvinden i Lund, Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Samråd,
Detaljplan för del av kvarteret Nordanvinden i Lund, Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 40
Detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2006/0015
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Underrättelse – Samråd,
Detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens
syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en dagligvarubutik inom planområdet. Förslaget innebär att en tomt för handel med en dagligvarubutik
avgränsas.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun, den
20 januari 2006.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 7 februari 2006.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, den 15 februari 2006, § 18.
Detaljplan för del av Väster 7:1, samrådshandling, upprättad den 28 oktober 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 mars 2009.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v) och Gösta
John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att mot bakgrund av att vare sig frågor om tillfälliga parkeringsplatser eller ytor för fotboll i närområdet till fullo är lösta, avstyrka Detaljplan för
del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun.
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka Detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun, enligt planförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Claes Göran Jönsson (s) m fl yrkande.
Nej för bifall till Ronny Johannessens (m) yrkande.
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§ 40, forts.
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)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att mot bakgrund av att vare sig frågor om tillfälliga parkeringsplatser eller ytor för fotboll i närområdet till fullo är lösta, avstyrka Detaljplan för
del av Väster 7:1 i Lund, Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 41
Yttrande till kommunfullmäktige: Motion från Miljöpartiet de gröna - Sommarlovsentreprenörer
Dnr KU 2009/0019
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun på försök sommaren 2009 ska delta i ett landsomfattande projekt kallat Sommarlovsentreprenörer. Projektet är ett träningsprogram för ungdomar i åldern 15-18 år och syftar till att deltagarna ska utveckla entreprenörskap, det vill säga kreativitet, ansvarstagande, personligt ledarskap,
handlingskraft och idéutveckling.
Beslutsunderlag
Miljöpartiets skrivelse om sommarentreprenörer, den 16 december 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse; samt
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar se över möjligheterna att inför sommaren 2010 driva
projektet samt att söka medel hos kommunstyrelsen för detsamma.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse; samt
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar se över möjligheterna att inför sommaren 2010 driva
projektet samt att söka medel hos kommunstyrelsen för detsamma.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 42
Nytt hyresavtal för Lunds Stadsteater
Dnr KU 2009/0052
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska teckna nytt hyresavtal med serviceförvaltningen om lokaler för Lunds Stadsteater.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m), med instämmande av Martin Klette (fp), yrkar att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 43
Yttrande till kommunstyrelsen: Josefins Mends medborgarförslag angående 4H-gården på Östra Torn
Dnr KU 2008/0213
Sammanfattning
Josefin Eriksson Mend föreslår, att 4H-gården på Östra Torn ska få mer
pengar.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Josefin Eriksson Mends medborgarförslag, den 1 oktober 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2009, § 24.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 44
Yttrande till kommunstyrelsen: Josefins Mends medborgarförslag angående fler fritidsaktiviteter i Lund
Dnr KU 2008/0212
Sammanfattning
Josefin Eriksson Mend föreslår, att det skapas fler fritidsaktiviteter i Lund.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Josefin Eriksson Mends medborgarförslag, den 1 oktober 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2009, § 23.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till kommunstyrelsen översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 45
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om arbetet med att färdigställa
ansökan II.
B. Förändringar inom förvaltningsledningen vid kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2009/0057
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om att kommunstyrelsen har utsett Urban Olsson som tillförordnad förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 6 mars 2009. Stefan Sköld kommer att
vara ansvarig för kulturhuvudstadsprojektet fram till avgörandet sker den 8
september 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. Det kommer att hållas extra
presidiemöten för att diskutera ärendet.
D. Olyckor med fallande handbollsmål
Dnr KU 2009/0035
Tillförordnad förvaltningschef Urban Olsson informerar om att de flesta
olyckor med handbollsmål har ägt rum i samband med att barn har flyttat
dem. Handbollsmålen i Lund är i de flesta fall fast monterade. I sju av anläggningarna finns minihandbollsmål. En gång om året sker en säkerhetsbesiktning av målen. Svenska Handbollsförbundet har utformat riktlinjer
för hur handbollsmål ska hanteras. Tydlig information och skrivna säkerhetsföreskrifter ska föras ut till idrottsledare, till barn- och skolförvaltningarna, i Idrottsinfo och på idrottstinget. Samma sak ska gälla för fotbollsmålen.
E. Redovisning av intäkter för Allmän kulturverksamhet 2008
Dnr KU 2007/0037
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller redovisar intäkter för allmän kulturverksamhet under 2008.
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§ 46
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 3).
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller presenterar en förteckning över beslutade projektbidragsansökningar under 2009 med avseende på konstart
och målgrupp.
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§ 47
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2009, § 7: Uppföljning av
handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2007-2008.
Dnr KU 1999/0214.
2. Kultur Skåne: Kulturnämndens budget 2009.
Dnr KU 2009/0044.
3. Protokoll från Samrådsgruppen för Skrylleområdet den 23 januari
2009.
4. Tekniska nämndens beslut den 18 februari 2009, § 32: Plan för hästsporten.
Dnr KU 2004/0244.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2009, § 22: Kulturcentrum Skåne avseende ansökan ”Kulturarena at Lund punkt se”.
Dnr KU 2008/0168.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2009, § 18: Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter bortgångne Åke Hägerdal
(fp).
Dnr KU 2009/0049.
7. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2009, § 58: Plattform för Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012 med budget för 2010.
Dnr KU 2009/0007.
8. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2009, § 61: Förslag till riktlinjer
och rutiner för representation.
Dnr KU 2009/0058.
9. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2009, § 66: Utseende av tillförordnad kultur- och fritidschef i Lunds kommun.
Dnr KU 2009/0057.

