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Färs & Frosta Sparbank Arena, Stattenavägen, kl. 15.00 – 17.40.
Gösta John Bredberg (FP), ordförande
Louise Nygren (M), vice ordförande
Claes Göran Jönsson (S), 2:e vice ordförande, §§ 151-163, kl. 16.00-17.40
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD), §§ 146-152, kl. 15.00-16.30
Bengt E Nilsson (S)
Göran Fries (V)
Christer Wallin (M)
Birger Swahn (M)
Klas Svanberg (M)
Anders Kristensson (FP)
Holger Radner (FP)
Gun Jönsson (C), tjänstgörande för Zoltan G-Wagner (KD), §§ 153-163
Roger Lönnebjer (S), tjänstgörande för Claes Göran Jönsson (S), §§ 146-150
Ann-Sofie Severinsson (S), tjänstgörande för Helen Rosenberg (S)
Yngve Petersson (MP), tjänstgörande för Cecilia Emanuelsson (MP)
Urban Olsson, förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Per Hellman, ekonomichef
Bitte Langéen, tf utvecklingschef
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg
Hans-Martin Hansen, projektansvarig
Eric Hammarbro, ekonom
Karin Sandberg, bibliotekschef
Håkan Carlsson, kulturskolechef
Erland Ståhlberg, scenmästare
Magnus Malmborg, idrottschef
Dan Kanter, fritidschef
Tor Ohlsson, processchef
Johannes Björk, kulturpedagog
Mikael Johansson, H43, §§ 146-147
Tord Emnert, H43, §§ 146-147
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Yngve Petersson (MP)
Kultur & Fritid, fredagen den 22 december 2009, kl. 10.00.

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 146 - 163.

………………………………………………….
Gösta John Bredberg

Justerare
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Yngve Petersson
________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 146
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Rapporten ”Förvaltningens organisation” samt ”Delegationsbeslut” behandlas direkt efter punkt nr
4, ”H43 informerar”. Beslutsärendet ”Investeringsprövning 2011-2015”
behandlas direkt efter punkt nr 5, ”Tillsättande av kulturchef”.

§ 147
H43 informerar
Mikael Johansson och Tord Emnert från H43 informerar om H43:s verksamhet.

§ 148
Förvaltningens organisation
Dnr KU 2009/0057
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om översyn av förvaltningens
organisation.

§ 149
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 14).
Förvaltningen presenterar en sammanställning av projektbidrag för 2009.
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§ 150
Tillsättning av kulturchef vid kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2009/0204
Sammanfattning
Torsten Schenlaer, Malmö, förordas som ny kulturchef efter Barbro Stigsdotter Möller.
Rekryteringen har förberetts i en arbetsgivargrupp och en arbetstagargrupp. Rekryteringsgrupperna är eniga i förslaget, som har förhandlats enligt MBL § 11.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandling enligt § 11 MBL den 7 december 2009 med
SKTF och Lärarförbundet.
Protokoll från förhandling enligt § 11 MBL den 8 december 2009 med
DIK och Kommunal.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förord den 14 december 2009.
Yrkanden (a)
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet och att ärendet underställs kommunstyrelsen eftersom ärendet är att betrakta som ett budgetärende i den rådande situationen för nämnden med ekonomiska neddragningar.
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 Gösta John Bredbergs FP) yrkande.
Nej för bifall till Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande.
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§ 150, forts.

Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (FP), ordf.
Louise Nygren (M)
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD)
Roger Lönnebjer (S)
Ann-Sofie Severinsson (S)
Bengt E Nilsson (S)
Yngve Petersson (MP)
Göran Fries (V)
Summa

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
10

1

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 tillsätta Torsten Schenlaer som kulturchef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut (b)
att tillsätta Torsten Schenlaer som kulturchef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.
Sven Ingmar Andersson (C) deltar ej i beslutet.
Reservation
Sven Ingmar Andersson reserverar sig skriftligt. (Bilaga 15).

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5
2009-12-16

§ 151
Ínvesteringsprövning 2011-2015
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Från och med 2009 års budget fastställs en investeringsram för varje nämnd
vid kommunfullmäktiges junisammanträde föregående år. Nämndernas investeringsbehov bearbetas via investeringsprövning under ledning av
kommunstyrelsen i november månad efter förslag från kommunens investeringsgrupp samt genom förslag från nämnderna i april månad varefter
bearbetning sker via kommunkontorets lokalstrateg och kommunens investeringsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden redogör för synpunkter och investeringsbehov inför perioden 2011-2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2009.
Kommunkontorets sammanställning av förslag till investeringsplan den 18
september 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2009.
Yrkande
Zoltan G-Wagner (KD) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med ett tillägg (tredje att-satsen):
att tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för kultur- och
fritidsförvaltningen för åren 2011-2015 om 9 600 tkr per år med en utökning av investeringsplanen för åren 2011-2013 med 1 000 tkr för lös utrustning och inredning för Högevallsbadet samt med en utökning med
4 000 tkr år 2015 för inköp av ny biblioteksbuss,
att tillstyrka kommunkontorets förslag investeringsplan för servicenämndens investeringsbehov för kultur- och fritidsnämndens verksamhet med
en utökning av förslaget genom
- att tidigarelägga resurser för att uppföra ny ekonomibyggnad vid
Skryllegården från 2014 till 2011
- att komplettera resurser för att genomföra ombyggnad för omklädningslokaler med mera vid Gunnesbo gård 2011 enligt aktuell kostnadsberäkning från serviceförvaltningen
- att avsätta resurser på 1 000 tkr för programarbete om innehåll, funktioner och placering av Framtidens Bibliotek inom stadsdelen Brunnshög/Lund NE
- att avsätta resurser för projekteringsmedel för en förstudie för ett inomhusbad i Dalby
- att avsätta resurser på 2 000 tkr för programarbete om innehåll och
funktioner för utveckling av fysiska arenor för kulturell verksamhet i
Lund
- att avsätta 3 000 tkr för konstgräsplan 2011 vid Killebäckskolan i samband med återuppförande av skolan
- att avsätta resurser för ny teknik och utrustning vid Mejeriet med 1 000
tkr per år under perioden 2011-2015,

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2009-12-16

§ 151, forts.
att i särskild skrivelse från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen framföra behov av att avsätta investeringsresurser för att kunna ersätta Lunds Ridhus med ny anläggning,
att till kommunstyrelsen överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram för kultur- och fritidsverksamhet för att utvecklas vidare
i samverkan med serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningarna
inom redovisade utbyggnadsområden; samt
att kultur- och fritidsnämnden framhåller betydelsen av att föreslagna investeringsåtgärder inom ramen för servicenämndens investeringsbudget måste ges täckning i ram för driftbudget för att kunna hanteras inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för kultur- och
fritidsförvaltningen för åren 2011-2015 om 9 600 tkr per år med en utökning av investeringsplanen för åren 2011-2013 med 1 000 tkr för lös utrustning och inredning för Högevallsbadet samt med en utökning med
4 000 tkr år 2015 för inköp av ny biblioteksbuss,
att tillstyrka kommunkontorets förslag investeringsplan för servicenämndens investeringsbehov för kultur- och fritidsnämndens verksamhet med
en utökning av förslaget genom
- att tidigarelägga resurser för att uppföra ny ekonomibyggnad vid
Skryllegården från 2014 till 2011
- att komplettera resurser för att genomföra ombyggnad för omklädningslokaler med mera vid Gunnesbo gård 2011 enligt aktuell kostnadsberäkning från serviceförvaltningen
- att avsätta resurser på 1 000 tkr för programarbete om innehåll, funktioner och placering av Framtidens Bibliotek inom stadsdelen Brunnshög/Lund NE
- att avsätta resurser för projekteringsmedel för en förstudie för ett inomhusbad i Dalby
- att avsätta resurser på 2 000 tkr för programarbete om innehåll och
funktioner för utveckling av fysiska arenor för kulturell verksamhet i
Lund
- att avsätta 3 000 tkr för konstgräsplan 2011 vid Killebäckskolan i samband med återuppförande av skolan
- att avsätta resurser för ny teknik och utrustning vid Mejeriet med 1 000
tkr per år under perioden 2011-2015,
att i särskild skrivelse från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen framföra behov av att avsätta investeringsresurser för att kunna ersätta Lunds Ridhus med ny anläggning,
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§ 151, forts.
att till kommunstyrelsen överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram för kultur- och fritidsverksamhet för att utvecklas vidare
i samverkan med serviceförvaltningen och barn- och skolförvaltningarna
inom redovisade utbyggnadsområden; samt
att kultur- och fritidsnämnden framhåller betydelsen av att föreslagna investeringsåtgärder inom ramen för servicenämndens investeringsbudget måste ges täckning i ram för driftbudget för att kunna hanteras inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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§ 152
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 3 december 2009
med bilaga.
Medborgarkontoren i Lund – grunduppdrag och organisation 2009-11-11.
Protokoll från förhandling enligt MBL §11, den 26 november 2009.
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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§ 153
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun:
Förslag till handlingsplan
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
Syftet med den kulturpolitiska strategin för Lunds kommun är att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling av det kulturpolitiska området i Lund. Strategin anger riktningen för den kommunala kulturpolitiken. I förslaget till
handlingsplan konkretiseras strategin i olika insatser.
Beslutsunderlag
”Lund välkomnar kultur! Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun”, den
28 februari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 325.
Sammanställning av remissvar, den 7 december 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2009.
Yrkanden
Yngve Petersson (MP), med instämmande av Claes Göran Jönsson (S) och
Göran Fries (V), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna styrgruppens förslag till handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun, samt översända denna till kommunstyrelsen för vidare hantering; samt
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunfullmäktige avsatta resurser för 2010 överförs till kultur- och fritidsnämnden för genomförande av handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun.
Martin Klette (FP), med instämmande av Gösta John Bredberg (FP), Louise Nygren (M) och Adrian Borin (M), yrkar att kultur- och fritidsnämnden
beslutar:
att godkänna styrgruppens förslag till handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun, samt översända denna till kommunstyrelsen för vidare hantering; samt
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunfullmäktige avsatta resurser för 2010 överförs till kultur- och fritidsnämnden, efter hand
som varje delprojekt har redovisats med budget samt godkänts av kulturoch fritidsnämnden, för genomförande av handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Martin Klettes (FP) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Martin Klettes (FP) m fl yrkande.
Nej för bifall till Yngve Peterssons (MP) m fl yrkande.
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§ 153, forts.
Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (FP), ordf.
Louise Nygren (M)
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Gun Jönsson (C)
Claes Göran Jönsson (S)
Ann-Sofie Severinsson (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 godkänna styrgruppens förslag till handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun, samt översända denna till kommunstyrelsen för vidare hantering; samt
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunfullmäktige avsatta resurser för 2010 överförs till kultur- och fritidsnämnden, efter hand
som varje delprojekt har redovisats med budget samt godkänts av kulturoch fritidsnämnden, för genomförande av handlingsplan för den Kulturpolitiska strategin för Lunds kommun.
Reservation
Yngve Petersson (MP), Claes Göran Jönsson (S) och Göran Fries (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 154
Bokslutsprognos 2009
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter november månads utfall upprättat en bokslutsprognos för 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna bokslutsprognos 2009.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna bokslutsprognos 2009.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 155
Rapport intern kontroll 2009 för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2008/0245
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i denna rapport utfallet av det interna kontrollarbetet under 2009. Utgångspunkten för granskningen har varit de kontrollmål som antogs av kultur- och fritidsnämnden i handlingsplanen för intern kontroll för 2009.
I de fall brister har 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 7 december 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens ”Rapport intern kontroll för Kultur- och fritidsförvaltningen 2009”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens ”Rapport intern kontroll för Kultur- och fritidsförvaltningen 2009”.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 156
Handlingsplan intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2010
Dnr KU 2009/0193
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2010.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 157
Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun
(Arenaparken)
Dnr KU 1999/0270
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Detaljplan för del av
Klostergården 1:5 m fl, Lunds kommun (Arenaparken). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse inrymmande
ca 425 lägenheter, eventuellt hotell, viss handel och kontor samt anlägga
en ny s k aktivitetspark där fotbollsarenan ligger i dag.
Beslutsunderlag
Utställningshandling, PÄ 18/2006a L898, Stadsbyggnadskontoret, den 7
oktober 2009.
Samrådshandling, PÄ 18/2006a, Stadsbyggnadskontoret, den 27 maj 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 10 september 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut, den 17 september 2008, § 91.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 december 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Detaljplan för del av
Klostergården 1:5 m fl, (Arenaparken), i Lund, Lunds kommun, överlämna
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Detaljplan för del av
Klostergården 1:5 m fl, (Arenaparken), i Lund, Lunds kommun, överlämna
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 158
Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 1997/0005
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande överlämnat Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund , Lunds kommun. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för
enkelt planförfarande. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att
uppföra ny byggnad inom fastigheten Maria Magle 9. Planförslaget innefattar byggrätt för centrum och skoländamål.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds
kommun, enkelt planförfarande, upprättad den 26 oktober 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund , Lunds kommun till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse..

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 159
Yttrande till kommunstyrelsen:
Förslag till resursfördelning till skolbarnsomsorg för
10-12 åringar
Dnr KU 2008/0141
Sammanfattning
Kommunkontoret har för synpunkter översänt Förslag till resursfördelning
till skolbarnsomsorg för 10-12 år. Förslaget bygger på två olika alternativ.
Kultur - och fritidsförvaltningen förordar Alternativ II.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 7 december 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka alternativ II i kommunkontorets förslag till resursfördelning
för skolbarnsomsorg med de förutsättningar som framgår av kultur- och
fritidsförvaltningens skrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka alternativ II i kommunkontorets förslag till resursfördelning
för skolbarnsomsorg med de förutsättningar som framgår av kultur- och
fritidsförvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolförvaltning Lund stad
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
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§ 160
Avtal med Allmänna Tennisklubben i Lund om tennisbanor vid Smörlyckans idrottsområde
Dnr KU 2001/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nyttjanderättsavtal med föreningen Allmänna Tennisklubben i Lund, ATL, om upplåtelse av mark för
tennisbanor vid Smörlyckans idrottsområde inom fastigheten Helgonagården 5:1 förlängs att gälla till och med 2017-12-14.
Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal mellan Lunds kommun genom fritidsnämnden och föreningen Allmänna Tennisklubben, ATL, i Lund den 14-15 december
1982.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2009.
Yrkande
Martin Klette (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med Allmänna Tennisklubben
i Lund, ATL, för tiden fram till 2017-12-14 enligt förvaltningens förslag
med redaktionella ändringar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med Allmänna Tennisklubben
i Lund, ATL, för tiden fram till 2017-12-14 enligt förvaltningens förslag
med redaktionella ändringar.

Beslut expedieras till:
Allmänna Tennisklubben i Lund
Akten
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§ 161
Rapporter
A. EVP 2010-2012 med budget 2010: Internbudget 2010. Verksamhetsmål 2010
Dnr KU 2009/0007
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar internbudget och verksamhetsmål för 2010.
B. Rapport Lund 2014
Dnr KU 2000/0117
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar Rapport Lund 2014.
C. Avbetalningsplan för Lunds Teaterförening
Dnr KU 2005/0130
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en överenskommelse med
Lunds Teaterförening om betalningsplan för betalning av kostnader för
tjänster för 2008.
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§ 162
Meddelanden
1. Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna Angående stöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.
2. ”MBP 2010-2012. Med utblick mot 2014.”
Dnr KU 2009/0201.
3. Kulturnämnden i Region Skånes beslut den 4 november 2009, § 85:
Stipendier inom konstområdet.
4. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 20 oktober 2009.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2009, § 212: Monica
Molin (S), Anders Ebbesson (MP), Hanna Gunnarsson (V) samt SvenBertil Persson (DV) motion ”Kultur i skolan” – bordlagt ärende”
Dnr KU 2008/0262.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 30 november 2009, § 293:
Verksamhetsbidrag till Trans Europé Halles (TEH) 2010.
Dnr KU 2009/0118.
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§ 163
Avtackning
Claes Göran Jönsson (S) framför å nämndens vägar ett tack till Gösta John
Bredberg som avgår som ordförande:
”Tack för alla de insatser Du har gjort för kulturen samt för idrotts- och fritidsverksamheten.
Vi uppskattar Dig och Din gärning och önskar Dig lycka till!”

