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Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 – 19.50.
Gösta John Bredberg (fp), ordförande, §§ 82-86, kl. 17.30-18.35.
Louise Nygren (m), vice ordförande §§ tjänstgörande ordförande §§ 87-93
Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (m)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Birger Swahn (m)
Anders Kristensson (fp), tjänstgörande ersättare för Martin Klette (fp)
Holger Radner (fp), tjänstgörande ersättare för Gösta John Bredberg (fp), §§ 87-93
Gun Jönsson (c)
Ulla Ahl (s)
Roger Lönnebjer (s)
Ann-Sofie Severinsson (s)
Yngve Petersson (mp)
Urban Olsson, tf förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Hans-Martin Hansen, projektansvarig, §§ 82-85
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Eric Hammarbro, ekonom, §§ 82-84
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Dan Kanter, fritidschef
Karin Sandberg, bibliotekschef
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 82-83
Mija Toftner, utvecklingsstrateg
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Cecilia Emanuelsson (mp)
Kultur & Fritid, torsdagen den 18 juni 2009, kl. 09.00.

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 82 - 93.

………………………………………………….
Gösta John Bredberg (§§ 82-86); Louise Nygren (§§ 87-93)

……………………………………
Cecilia Emanuelsson
________________________________________________________________________
Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2009-06-10
Datum då anslaget sätts upp: 2009-06-19
Datum då anslaget tas ned: 2009-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………
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§ 82
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Punkt nr 11 ”Budgetuppföljning 2009-05-31 med bokslutsprognos 2009” och punkt nr 10 ”Lund
som Europas kulturhuvudstad 2014” behandlas omedelbart före Beslutsärendena.

§ 83
Visning av utställning i Konsthallen
Konsthallschef Åsa Nacking berättar om den pågående utställningen ”π
och omkring” av Eva Löfdahl i Konsthallen. Åsa Nacking informerar även
om kommande utställningar under 2009.

§ 84
Budgetuppföljning 2009-05-31 med bokslutsprognos
2009
Dnr KU 2008/0018
Ekonom Eric Hammarbro presenterar en månadsuppföljning per 31 maj
2009.
Förvaltningen redovisar vilka åtgärder personalen på Högevallsbadet vidtar för att kontrollera efterlevnaden av reglerna om förbud mot kalsonger
under badbyxor i samband med bad.
Martin Klette (fp) hade vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den
19 maj 2009, § 79, efterfrågat detta.

§ 85
Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Hans-Martin Hansen, projektansvarig för Kulturhuvudstad 2014, informerar om arbetet med kulturhuvudstadsprojektet.
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§ 86
Inomhusbad i Dalby
Dnr KU 2009/0110
Sammanfattning
I samband med beslut om utbyggnad av Högevallsbadet gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att påbörja en allsidig utredning om ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren
2010.
Förvaltningens utredning beskriver tre olika alternativ för inomhusbad i
Dalby.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, den 31 januari 2008, § 10.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 november 2008, § 120.
Underhållsplaner för friluftsbaden i Lunds östra kommundelar framtagna
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp), med instämmande av Louise Nygren (m) och
Adrian Borin (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens rapport om inomhusbad i Dalby samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens rapport om inomhusbad i Dalby samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Protokollsanteckningar
Sven Ingmar Andersson (c):
”Fullmäktiges beslut avser inomhusbad i Dalby, varför fortsatt utredning
skall gälla alternativet ’Badhus på Dalbybadet’”.
Zoltan G-Wagner (kd):
”En diskussion har påbörjats om ett framtida inomhusbad i Dalby.
Inom kommunen diskuteras ett antal önskade/behövda framtida investeringar och upprustningar. Med avsikt att önskemålen/behoven skall behandlas i tur och ordning bör de sättas upp på en lista. Det nu diskuterade
inomhusbadet i Dalby sätts upp på listan då ett beslut tagits om dess uppförande.”

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 87
Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar i Lund
Dnr KU 2008/0141
Sammanfattning
På uppdrag av de gemensamma presidierna för barn- och skolnämnderna
samt kultur- och fritidsnämnden har en förvaltningsgemensam arbetsgrupp
utrett skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar. Utifrån utredningens förslag
om en skolbarnsomsorg som utgår från lokala förutsättningar och behov
samt de nya förutsättningar som ges i samband med EVP 2010-2012 föreslås att en omstrukturering av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar utreds
och genomförs inför läsåret 2010-2011.
Beslutsunderlag
Översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lunds kommun, Rapport etapp 2, den 25 mars 2009.
Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar, tjänsteskrivelse den 2 juni 2009.
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s), med instämmande av Göran Fries (v), Louise
Nygren (m), Adrian Borin (m), Anders Kristensson (fp), Sven Ingmar Andersson (c), och Zoltan G-Wagner (kd) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut och
överläggningar med skolnämnderna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut och
överläggningar med skolnämnderna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten
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§ 88
Rapport angående bibliotekets roll som en arena för
det offentliga samtalet i Lund
Dnr KU 2006/0254
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 28 februari 2008 Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun. Inom ramen för arbetet med att konkretisera
uppdragen i Planen för biblioteksverksamheten har en rapport tagits fram
angående Bibliotekets roll som arena för det offentliga samtalet i Lund.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008 om att anta Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2009.
Rapport, Bibliotekets roll som en arena för det offentliga samtalet i Lund
för att stärka medborgardialogen kring Lunds utveckling, Barbro Daniel,
mars 2009.
Yrkande
Louise Nygren (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens rapport, ”Bibliotekets roll som en arena för
det offentliga samtalet i Lund för att stärka medborgardialogen kring
Lunds utveckling”; samt
att ta fram en förenklad sammanställning av redovisade uppdrag i Plan för
biblioteksverksamheten i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens rapport, ”Bibliotekets roll som en arena för
det offentliga samtalet i Lund för att stärka medborgardialogen kring
Lunds utveckling”; samt
att ta fram en förenklad sammanställning av redovisade uppdrag i Plan för
biblioteksverksamheten i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2009-06-10

§ 89
Nytt hyresavtal för Lunds Stadsteater
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2009/0052
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska teckna nytt hyresavtal med serviceförvaltningen om lokaler för Lunds Stadsteater för tiden 2012-01-01—2021-1231.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 mars 2009, § 42.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2009.
Yrkande
Louise Nygren (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att teckna hyresavtal med
serviceförvaltningen om lokaler i Folkets Hus för Lunds Stadsteater för tiden 2012-01-01—2021-12-31 i enlighet med redovisade förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att teckna hyresavtal med
serviceförvaltningen om lokaler i Folkets Hus för Lunds Stadsteater för tiden 2012-01-01—2021-12-31 i enlighet med redovisade förutsättningar.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
Föreningen Folkets Hus i Lund upa
Akten
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§ 90
Uppdragsöverenskommelse beträffande Kulturen i
Lund
Dnr KU 2009/0111
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd fattade den 23 april 2009 beslut om att teckna
en uppdragsöverenskommelse med Lunds kommuns kultur- och fritidsnämnd och Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen i Lund.
Uppdragsöverenskommelsen är ett led i att formalisera förhållandet mellan
parterna. Förslaget till uppdragsöverenskommelse är översänt för godkännande och undertecknande.
Beslutsunderlag
Region Skånes kulturnämnds förslag till uppdragsöverenskommelse, den
23 april 2009.
Region Skånes kulturnämnds beslut den 23 april 2009, § 38.
Region Skånes kulturnämnds skrivelse till Lunds kultur- och fritidsnämnd,
den 11 maj 2009.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 29 maj 2009.
Yrkande
Louise Nygren (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna och underteckna Region Skånes förslag till uppdragsöverenskommelse mellan Region Skåne, Kulturen och Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna och underteckna Region Skånes förslag till uppdragsöverenskommelse mellan Region Skåne, Kulturen och Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Region Skåne
Kulturen
Akten
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§ 91
Rapporter
A. Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012 med budget 2010
Dnr KU 2009/0007
Tf förvaltningschef Urban Olsson redogör för arbetet med EVP 2010-2012
med budget 2010.
B. Förvaltningens organisation
Dnr KU 2009/0057
Tf förvaltningschef Urban Olsson rapporterar om de åtgärder som har vidtagits i avvaktan på att en ny kulturchef rekryteras efter avgående Barbro
Stigsdotter Möller.
C. Skrivelse från Lunds Sportklubb om lokaler
Dnr KU 2009/0084
Lunds Sportklubb har i en skrivelse till kommunstyrelsen redogjort för
problem med lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har fått ärendet för handläggning och direkt besvarande.
Tf förvaltningschef Urban Olsson informerar om att förvaltningen har tagit
initiativet till möten med Lunds Sportklubb och Lundafastigheter för att
lösa problemet.
D. Skrivelser från Lunds Boxningssällskap om lokaler
Dnr KU 2009/0073
Lunds Boxningssällskap har i skrivelser till kultur- och fritidsnämnden påtalat behovet av nya lokaler.
Tf förvaltningschef Urban Olsson meddelar att förvaltningen för en diskussion med klubben i ärendet.
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§ 92
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 8).
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller presenterar en förteckning över beslutade projektbidragsansökningar under 2009 samt hur de fördelar sig
med avseende på konstart och målgrupp och kommundel.
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§ 93
Meddelanden
1. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 31 mars
2009.
2. Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2009, § 134: Delårsrapport per
den 31 mars 2009 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall för
Lunds kommun samt taxa för stadsbusstrafik och färdtjänst.
Dnr KU 2008/0018.
3. Lunds kommun: Årsredovisning 2008.
Dnr KU 2008/0035.
4. Tekniska nämndens beslut den 13 maj 2009, § 105: Reviderat förslag
till Åtgärdsprogam för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun –
GNP 2010-2012.
Dnr KU 2009/0054.
5. Jan Torsten Ahlstrand, Michael Tapper: Upprop för Lunds Studenters
Filmstudio. Från kommunstyrelsen för kännedom.
Dnr KU 2009/0116.

