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§ 48
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: ”Förslag till taxor för
simskola för verksamhetsåret 2009” tillkommer som sista punkt under rubriken Beslutsärenden. Rapporten ”Energieffektivisering” utgår.
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§ 49
Delårsrapport per den 31 mars 2009
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport per den 31
mars 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2009 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2009 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 50
Investeringsbudget 2009
(Återremitterat ärende)
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 reviderad ram om 11 900 tkr för 2009 för kultur- och fritidsnämnden. Förslaget är ännu inte fastställt. Preliminär fördelning enligt kommunstyrelsens förslag för 2009 fastställs av kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 mars 2009, § 37.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna fördelning av preliminära investeringsresurser för 2009 i enlighet med förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna fördelning av preliminära investeringsresurser för 2009 i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 51
Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till investeringsplan 2009-2020
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till investeringsplan
för tiden 2009-2020 för yttrande. Kommunfullmäktige beviljade i juni
2008 investeringsmedel med 17 610 tkr för 2009, 23 560 tkr för 2010 och
19 510 tkr för 2011. På begäran från kommunstyrelsen beslutade kulturoch fritidsnämnden i december 2008 att förtydliga behov av investeringsresurser.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2009.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Yngve Petersson (mp) och
Göran Fries (v), yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande över investeringsplan för
2009-2020, med följande tillägg:
att Folkparkens förändring till Kulturcentrum Väster genomförs så att den
är klar senast 2011; samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen tillsammans med en uppmaning att möjliggöra genomförande av Mötesplats för fritid, bibliotek och
skola på Klostergården så att byggnation kan komma igång så snart detaljplan för Nordanvinden vunnit laga kraft samt att pröva möjligheterna till
investeringsmedel för att förverkliga möjligheterna att utföra nytt kulturhus i Lund och Framtidens bibliotek på Brunnshög.
Martin Klette (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande över investeringsplan för
2009-2020; samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen tillsammans med en uppmaning att möjliggöra genomförande av Mötesplats för fritid, bibliotek och
skola på Klostergården så att byggnation kan komma igång så snart detaljplan för Nordanvinden vunnit laga kraft samt att pröva möjligheterna till
investeringsmedel för att förverkliga möjligheterna att utföra nytt kulturhus i Lund och Framtidens bibliotek på Brunnshög.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Martin Klettes (fp) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Martin Klettes (fp) yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
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§ 51, forts.
Ledamot

Ja

Ronny Johannessen, (m) ordf.
Adrian Borin (m)
Anders Kristensson (fp)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Gun Jönsson (c)
Claes Göran Jönsson (s)
Joakim Friberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Yngve Petersson (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 tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande över investeringsplan för
2009-2020; samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen tillsammans med en uppmaning att möjliggöra genomförande av Mötesplats för fritid, bibliotek och
skola på Klostergården så att byggnation kan komma igång så snart detaljplan för Nordanvinden vunnit laga kraft samt att pröva möjligheterna till
investeringsmedel för att förverkliga möjligheterna att utföra nytt kulturhus i Lund och Framtidens bibliotek på Brunnshög.
Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Yngve Petersson (mp) och Göran Fries (v) reserverar sig skriftligt. (Bilaga 4).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7
2009-04-15

§ 52
Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012 med budget för 2010. Driftbudget.
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till utformning av mål
och resurser för ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012 med budget
2010 samt beskriver konsekvenser i form av anpassningskrav för resursbehov och verksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2009.
Yrkanden
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till budgetframställning med beskrivna
behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram
för åren 2010 till 2012, med följande ändringar:
 2.2 Kultur: Besparingen ska öka med 58 tkr till 3 108 tkr.
 1638 Stöd till studieorganisationer: Besparingen ska minska med 135
tkr till 135 tkr.
 2.3 Idrott och fritid: Besparingen ska öka med 57 tkr till 2 657 tkr.
 1644 Föreningsstöd: Besparingen ska minska med 200 tkr till 0 kr.
 1645 Föreningsstöd, lokaler: Besparingen ska minska med 50 tkr till 0
kr.
 1647 Fritidsverksamhet: Besparingen ska öka med 270 tkr till 1 120
tkr.
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram för:
 Hyra för ny servicebyggnad inom Klostergårdens idrottsområde, 1 300
tkr per år.
 Genomförande av kulturpolitisk strategi för Lunds kommun med 3 000
tkr per år.
 Resurser utanför ram för eftersatt fastighetsunderhåll med 1 500 tkr per
år.
 Behov av resurser för ökade kostnader och minskade intäkter för
Högevallsbadet under och efter dess ombyggnadstid.
 Del av merkostnader för samlokalisering av fritid och skola i den återuppbyggda Killebäcksskolan; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar till nämnden inför beslut
om ramar för internbudget för 2010.
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§ 52, forts.
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Yngve Petersson (mp) och
Göran Fries (v), yrkar att kultur- och fritidsnämndens beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till budgetframställning med beskrivna
behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram
för åren 2010 till 2012,
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram för:
 Hyra för ny servicebyggnad inom Klostergårdens idrottsområde, 1 300
tkr per år.
 Genomförande av kulturpolitisk strategi för Lunds kommun med 3 000
tkr per år.
 Resurser utanför ram för eftersatt fastighetsunderhåll med 1 500 tkr per
år.
 Behov av resurser för ökade kostnader och minskade intäkter för
Högevallsbadet under och efter dess ombyggnadstid.
 Del av merkostnader för samlokalisering av fritid och skola i den återuppbyggda Killebäcksskolan;
samt med följande tillägg till förvaltningens förslag med begäran om
ökade resurser:
 Föreningsdriven verksamhet, 1 000 tkr per år.
 Barn- och ungdomsverksamhet, 2 000 tkr per år.
 Kulturverksamhet, 2 000 tkr per år; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar till nämnden inför beslut
om ramar för internbudget för 2010.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Ronny Johannessens (m) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Ronny Johannessens (m) yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
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§ 52, forts.
Ledamot

Ja

Ronny Johannessen, (m) ordf.
Adrian Borin (m)
Anders Kristensson (fp)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Gun Jönsson (c)
Claes Göran Jönsson (s)
Joakim Friberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Yngve Petersson (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 tillstyrka förvaltningens förslag till budgetframställning med beskrivna
behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram
för åren 2010 till 2012, med följande ändringar:
 2.2 Kultur: Besparingen ska öka med 58 tkr till 3 108 tkr.
 1638 Stöd till studieorganisationer: Besparingen ska minska med 135
tkr till 135 tkr.
 2.3 Idrott och fritid: Besparingen ska öka med 57 tkr till 2 657 tkr.
 1644 Föreningsstöd: Besparingen ska minska med 200 tkr till 0 kr.
 1645 Föreningsstöd, lokaler: Besparingen ska minska med 50 tkr till 0
kr.
 1647 Fritidsverksamhet: Besparingen ska öka med 270 tkr till 1 120
tkr.
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram för:
 Hyra för ny servicebyggnad inom Klostergårdens idrottsområde, 1 300
tkr per år.
 Genomförande av kulturpolitisk strategi för Lunds kommun med 3 000
tkr per år.
 Resurser utanför ram för eftersatt fastighetsunderhåll med 1 500 tkr per
år.
 Behov av resurser för ökade kostnader och minskade intäkter för
Högevallsbadet under och efter dess ombyggnadstid.
 Del av merkostnader för samlokalisering av fritid och skola i den återuppbyggda Killebäcksskolan; samt

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10
2009-04-15

§ 52, forts.
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar till nämnden inför beslut
om ramar för internbudget för 2010.
Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Yngve Petersson (mp) och Göran Fries (v) reserverar sig skriftligt. (Bilaga 5).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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§ 53
Tilläggsrapport avseende intern kontroll 2008 för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2007/0257
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i denna rapport utfallet av de delar av det interna kontrollarbetet under 2008 som inte redovisades i skrivelsen den 18 december 2008. Utgångspunkten för granskningen har varit
de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för intern kontroll för 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 11 februari 2009, § 19.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens ”Tilläggsrapport avseende intern kontroll
2008 för kultur- och fritidsförvaltningen”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens ”Tilläggsrapport avseende intern kontroll
2008 för kultur- och fritidsförvaltningen”.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 54
Äventyrspedagogik i Lund: Redovisning till Länsstyrelsen i Skåne
Dnr KU 2006/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund har från Länsstyrelsen erhållit projektmedel för genomförande av projektet ”Äventyrspedagogik i Lund”. Projektet startade den 1 januari 2007 och slutredovisas nu fram till 31 december 2008.
Beslutsunderlag
Ansökan till länsstyrelsen, den 11 april 2006.
Länsstyrelsens delbeslut, Lst Dnr 704-26935-06, den 13 juni 2006.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2007.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2008.
Länsstyrelsens delbeslut, Lst Dnr 704-26935-06, den 28 maj 2007.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 december 2008.
Redovisning Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna ”Redovisning till Länsstyrelsen i Skåne 2008-12-31” för projektet Äventyrspedagogik i Lund.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna ”Redovisning till Länsstyrelsen i Skåne 2008-12-31” för projektet Äventyrspedagogik i Lund.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i skåne
Akten
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§ 55
Förslag till handlingsplan för vuxnas lärande och biblioteksbehov i Lunds kommun
Dnr KU 2006/0254
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med att konkretisera uppdragen i Plan för biblioteksverksamheten har en handlingsplan utarbetats för uppdraget att tillsammans med olika aktörer utveckla ett samarbete med fokus på vuxnas
lärande och biblioteksbehov.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008 om att anta Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2009.
Förslag till handlingsplan för vuxnas lärande och biblioteksbehov i Lunds
kommun, Göran Staaf 2009-04-03.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna Förslag till handlingsplan för vuxnas lärande och biblioteksbehov i Lunds kommun; samt
att i första hand inrikta arbetet på SFI elever och språkcafé.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna Förslag till handlingsplan för vuxnas lärande och biblioteksbehov i Lunds kommun; samt
att i första hand inrikta arbetet på SFI elever och språkcafé.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 56
Förslag till handlingsplan för bibliotekets verksamhet
för äldre och funktionshindrade i Lunds kommun
Dnr KU 2006/0254
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med att konkretisera uppdragen i Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun har ett förslag till Handlingsplan för
bibliotekets verksamhet för äldre och funktionshindrade tagits fram. En
preciserad handlingsplan har utarbetats tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen gällande insatser inom deras ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008 om att anta Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2009.
Förslag till handlingsplan för bibliotekets verksamhet för äldre och funktionshindrade i Lunds kommun, Susanne Lindell 2009-03-04.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till handlingsplan för bibliotekets verksamhet
för äldre och funktionshindrade i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till handlingsplan för bibliotekets verksamhet
för äldre och funktionshindrade i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten
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§ 57
Förslag till inriktning för Framtidens bibliotek – nytt
bibliotek på Brunnshög i Lunds kommun
Dnr KU 2006/0254
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med att konkretisera uppdragen i Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun har ett förslag till inriktning för framtidens bibliotek - nytt bibliotek på Brunnshög tagits fram. Denna inriktning
ska ligga till grund för planering och utformningen av ett nytt bibliotek på
Brunnshög.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008 om att anta Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2009.
Förslag till inriktning för Framtidens bibliotek - nytt bibliotek på Brunnshög, Ingrid André 2009-03-24.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till inriktning för Framtidens bibliotek - nytt bibliotek
i Brunnshög i Lunds kommun; samt
att för kännedom till kommunstyrelsen översända Framtidens bibliotek nytt bibliotek i Brunnshög i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till inriktning för Framtidens bibliotek - nytt bibliotek
i Brunnshög i Lunds kommun; samt
att för kännedom till kommunstyrelsen översända Framtidens bibliotek nytt bibliotek i Brunnshög i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 58
Yttrande till tekniska nämnden:
Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun – GNP 2010-2012
Dnr KU 2009/0054
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2009– 2011.
Grönstruktur och naturvårdsprogrammet är i första hand ett internt kommunalt arbetsprogram som ska utgöra en vägledning för de nämnder och förvaltningar som fortlöpande arbetar med planering och projekt inom den ”gröna”
sektorn. Programmet ska vara konkret utformat och operativt till sin karaktär.
Beslutsunderlag
Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård 20102012, den 11 mars 2009.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 59
Återuppbyggnad av Killebäckskolan
Dnr KU 2009/0037
Sammanfattning
Branden på Killebäckskolan i Södra Sandby 5-6 januari 2009 ödelade omfattande delar av skolan. För att snarast möjligt kunna återuppbygga skolan
pågår projektskissutredning som ska visa hur skolan kan utformas så att
den kan möta nutida krav på en skola mitt i byn för åldersgruppen 6-9. I
samband med diskussionerna om en återuppbyggnad av skolan initierade
kultur- och fritidsförvaltningen möjligheten att integrera den öppna fritidsverksamheten i skolan och skapa en ny mötesplats i Södra Sandby. Parallellt har också ombyggnationen skisserats så att det är möjligt att i framtiden eventuellt docka stadsdelsbiblioteket till byggnaden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka att den öppna fritidsverksamheten i Södra Sandby flyttas från Byahuset till Killebäckskolan från och med hösten 2010;
samt
att ge förvaltningen i uppdrag att konkretisera kostnadsbilden inför
fastställande av ramar i september för budget 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka att den öppna fritidsverksamheten i Södra Sandby flyttas från Byahuset till Killebäckskolan från och med hösten 2010;
samt
att ge förvaltningen i uppdrag att konkretisera kostnadsbilden inför
fastställande av ramar i september för budget 2010.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Barn- och skolkontor Lunds stad
Barn- och skolkontor Lund Öster
Servicenämnden
Akten
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§ 60
Detaljplan för del av Värpinge 17:26 m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 1996/0002
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Underrättelse – Samråd,
Detaljplan för del av Värpinge 17:26 m fl i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder två våningar
för såväl hyresrätt som äganderätt samt ett gruppboende.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling, upprättad den 7 januari 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 mars 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Underrättelse – Samråd, Detaljplan för del av Värpinge
17:26 m fl i Lund, Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Underrättelse – Samråd, Detaljplan för del av Värpinge
17:26 m fl i Lund, Lunds kommun till stadsbyggnadskontoret överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 61
Program till detaljplan för del av kvarteret Vildanden
m m i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2009/0075
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Program till detaljplan för
kvarteret Vildanden m m, Lund, Lunds kommun. Syftet är att pröva möjligheterna att förbättra områdets miljö i sin helhet, att förtäta med fler bostäder samt att utöka tomten till förskolan Vildanden. Programmet ska
klarlägga förutsättningar och ange mål och riktlinjer för förtätningen samt
förbättringar av områdets gatumiljöer, cykelvägar, parkeringar med mera.
Möjligheten att överföra allmän platsmark till kvartersmark ska även undersökas.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av kvarteret Vildanden mm, Lund, Lunds
kommun, Stadsbyggnadskontoret, upprättat den 6 mars 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2009.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Program till detaljplan
för kvarteret Vildanden mm, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Program till detaljplan
för kvarteret Vildanden mm, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 62
Förslag till taxor för simskola för verksamhetsåret
2009
Dnr KU 2008/0197
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden hade upprättat förslag till taxor för simskola
för verksamhetsåret 2009.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 2 april 2009
och beslutade:
”att återremittera ärendet med uppdrag att dels redovisa nuvarande taxa,
dels redovisa kostnaderna för en taxa i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag samt dels redovisa kostnaderna för en taxa i enlighet
med Anders Almgrens (s) och Anders Ebbessons (mp) yrkande.”
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 11 februari 2009, § 29.
Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009, § 106.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsnämndens presidium i uppdrag att godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget; samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 63
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar om arbetet med kulturhuvudstadsprojektet.
B. Handlingsplan intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2009: Tidsplan
Dnr KU 2008/0245
Förvaltningen presenterar en tidsplan för det interna kontrollarbetet enligt
handlingsplanen för 2009.
C. Matchplan på Klostergårdens idrottsområde
Dnr KU 1999/0180
Tillförordnad förvaltningschef Urban Olsson informerar om planeringen
för matchplan på Klostergårdens idrottsområde.
D. Idrottsting
Tillförordnad förvaltningschef Urban Olsson redogör för idrottstinget som
hölls den 31 mars 2009.
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§ 64
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 6).
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§ 65
Meddelanden
1. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 12 februari 2009.
2. Lunds Boxningssällskap: Idrottsföreningen som kommunen glömde eller struntar i.
Dnr KU 2009/0073.
3. Christel Niby: Angående nya lokaler till Lunds Boxningssällskap.
Dnr KU 2009/0073.
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§ 66
Avtackning
Ronny Johannessen (m) lämnar sitt uppdrag som vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden för att vara politisk sekreterare. Han framför ett varmt
tack till nämnd och förvaltning för ett mycket gott samarbete.
Claes Göran Jönsson (s) uttalar å nämndens vägnar sin uppskattning av
Ronny Johannessens insats i nämnden med idérikedom och stort engagemang och beklagar att han slutar i nämnden.
Tillförordnad förvaltningschef Urban Olsson tackar å förvaltningens vägnar Ronny Johannessen för ett mycket gott samarbete.

