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§ 40
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Beslutsärendet nr 19
”Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar: Begäran om ramökning” behandlas
direkt före beslutsärende nr 9 ”Ekonomi- och verksamhetsplan för 20112013 med budget för 2011”.
Ledamoten Zoltan G -Wagner (KD) påpekar att hans skrivelse ”Angående
Lunds Ridhus” till kultur- och fritidsnämnden bör behandlas på nämndens
sammanträde i maj.
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§ 41
Reviderad internbudget för 2010.
Överföring av ekonomiskt resultat från bokslut 2009,
fördelning av tilläggsbudget och justering av resurser
för kapitaltjänst
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begärde vid sammanträde i februari att avvikelse i driftbudget för 2009, efter justering för kostnader för vilka det saknades ram, skulle överföras till 2010 års internbudget. Därutöver har
nämndens ram för driftbudget utökats genom tilläggsbudget och särskilda
anslag. Resurser för kapitaltjänst fördelas efter aktuell kostnadsnivå. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av resurser för
2010.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna fördelning av förändringar i ram för driftbudget för 2010 i
enlighet med förvaltningens redovisade förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna fördelning av förändringar i ram för driftbudget för 2010 i
enlighet med förvaltningens redovisade förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4
2010-04-21

§ 42
Investeringsbudget 2010 med överföringar från 2009
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden begärde i april 2009 investeringsmedel för perioden 2010-2012 med utblick mot 2015. Kommunfullmäktige beviljade i
juni 2009 investeringsmedel med 9 700 tkr för 2010, 9 600 tkr för 2011
och 9 600 tkr för 2012. Efter investeringsprövning under hösten 2009 har
kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att fastställa ram för investeringar för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet enligt förslaget. Fördelning inom angiven ram fastställs av kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2010.
Bilaga med sammanställning av projekt den 9 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna fördelning av investeringsresurser om 14 950 tkr för 2010 i
enlighet med förvaltningens redovisade förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna fördelning av investeringsresurser om 14 950 tkr för 2010 i
enlighet med förvaltningens redovisade förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 43
Delårsrapport per den 31 mars 2010
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport per den 31
mars 2010.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2010.
Yrkanden (a)
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet för komplettering med åtgärdsförslag.
Holger Radner (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 Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut (a)
att avslå begäran om återremiss av ärendet.

Yrkande (b)
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2010 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut (b)
att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2010 för kultur- och fritidsnämnden.
Reservation
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
förslag om återremiss av ärendet.
Protokollsanteckning
Cecilia Emanuelsson (MP) bilägger en protokollsanteckning. (Bilaga 4).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 44
Investeringsplan till EVP 2011-2013 med budget 2011
och utblick mot 2015
Dnr KU 2010/0011
Sammanfattning
Från och med 2009 års budget fastställs investeringsram för varje nämnd
vid kommunfullmäktiges junisammanträde föregående år. Nämndernas investeringsbehov bearbetas årligen 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 investeringsbehov
inför perioden 2011-2013.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden enligt redovisat förslag,
att tillstyrka prioriterade förslag för kultur- och fritidsnämndens verksamhet i servicenämndens investeringsplan enligt redovisat förslag,
med följande ändringar/ tillägg från Zoltan G-Wagner (KD), Sven
Ingmar Andersson (C) respektive Cecilia Emanuelsson (MP):
att resursbehovet för ”Nytt ridhus” på sidan 5 inte specificeras utan att
frågan behandlas på nämndens sammanträde i maj och att då även investering rörande ridstigar preciseras för åren 2011-2015,
att ”Inomhusbad Dalby” tillförs som prioriterat förslag; samt
att för posten Miljöinvesteringar avsätta 5 % av den summa förvaltningen
föreslår för perioden med syftet att reducera energiförbrukningen i anläggningarna, särskilt elförbrukningen som enligt Årsanalys 2009 ökat på
ett oroande sätt
att till kommunstyrelsen överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram för kultur- och fritidsverksamhet och att vidare utveckling av dessa sker i samverkan med servicenämnd, barn- och skolnämnder
och teknisk nämnd inom redovisade utbyggnadsområden; samt
att till kommunstyrelsen framhålla betydelsen av att föreslagna investeringsåtgärder för kultur- och fritidsverksamhet inom servicenämndens investeringsplan och för kommunens utbyggnadsprogram måste ges täckning i
ram för driftbudget för att kunna hanteras inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhet.
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§ 44, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden enligt redovisat förslag,
att tillstyrka prioriterade förslag för kultur- och fritidsnämndens verksamhet i servicenämndens investeringsplan enligt redovisat förslag,
med följande ändringar/ tillägg:
att resursbehovet för ”Nytt ridhus” på sidan 5 inte specificeras utan att
frågan behandlas på nämndens sammanträde i maj och att då även investering rörande ridstigar preciseras för åren 2011-2015,
att ”Inomhusbad Dalby” tillförs som prioriterat förslag; samt
att för posten Miljöinvesteringar avsätta 5 % av den summa förvaltningen
föreslår för perioden med syftet att reducera energiförbrukningen i anläggningarna, särskilt elförbrukningen som enligt Årsanalys 2009 ökat på
ett oroande sätt.
att till kommunstyrelsen överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram för kultur- och fritidsverksamhet och att vidare utveckling av dessa sker i samverkan med servicenämnd, barn- och skolnämnder
och teknisk nämnd inom redovisade utbyggnadsområden; samt
att till kommunstyrelsen framhålla betydelsen av att föreslagna investeringsåtgärder för kultur- och fritidsverksamhet inom servicenämndens investeringsplan och för kommunens utbyggnadsprogram 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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§ 45
EVP 2011-2013 med budget för 2011.
Förutsättningar för stöd och ersättning till Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, föreningen Kulturmejeriet, föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård och Friluftsfrämjandets Lundaavdelning
Dnr KU 2010/0011, 2010/0072, 2010/0068 och 2010/0092
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förutsättningar för stöd och ersättning för 2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att redovisa förutsättningar för stöd och ersättning till Kulturhistoriska
föreningen för södra Sverige, föreningen Kulturmejeriet, föreningen
Lunds Ungdoms- och hemgård samt Friluftsfrämjandets Lundaavdelning för 2011 i enlighet med förvaltningens skrivelse, samt
att uppdra till förvaltningen att slutgiltigt bereda ärendet om stöd och
ersättning till berörda föreningar inför nämndens sammanträde i november 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att redovisa förutsättningar för stöd och ersättning till Kulturhistoriska
föreningen för södra Sverige, föreningen Kulturmejeriet, föreningen
Lunds Ungdoms- och hemgård samt Friluftsfrämjandets Lundaavdelning för 2011 i enlighet med förvaltningens skrivelse, samt
att uppdra till förvaltningen att slutgiltigt bereda ärendet om stöd och
ersättning till berörda föreningar inför nämndens sammanträde i november 2010.
På grund av jäv deltog inte Göran Fries (V) i handläggningen.
Protokollsanteckning
Claes Göran Jönsson (S) antecknar till protokollet att han inte har tagit
ställning till förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning
Akten
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§ 46
Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar: Begäran om ramökning 2011-2013
Dnr KU 2008/0141
Sammanfattning
Mot bakgrund av beslutet i KS AU den 22 februari 2010 initierade barnoch skolförvaltningarna ett möte med kultur- och fritidsförvaltningen för
att diskutera verksamhet för 10-12 åringarna. Det råder i stora drag en likartad uppfattning om verksamhetens innehåll mellan förvaltningarna.
Uppfattningarna skiljer sig däremot åt mellan barn- och skolförvaltningarna och kultur- och fritidsförvaltningen vad gäller formen och vilken nämnd
som ska ha ansvaret. Barn- och skolnämnderna menar att det är en öppen
skolbarnsomsorg och därmed ligger ansvaret på dem. Barn- och skolnämnderna kommer att tillsammans äska 2 400 tkr i EVP 2011-2013. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att kommunen redan fyller kraven för
skolbarnsomsorg eftersom alla 10-12 åringar erbjuds inskriven verksamhet
och att det är en utökad öppen fritidsverksamhet som ska tillgodose åldersgruppens behov av att utveckla egna fritidsintressen.
Kultur- och fritidsnämnden äskar därmed 2 400 tkr årligen i EVP för 2011
- 2015 för att utveckla den öppna fritidsverksamheten för åldersgruppen
10-12 år. Denna ramökning innebär att kultur- och fritidsverksamhetens
möjligheter att möta behoven från åldersgruppen 13-19 år av kvälls- och
helgaktiviteter bibehålls. Detsamma gäller möjligheterna att flexibelt kunna omdisponera verksamhet och personalresurser till bostadsområden där
extra insatser behövs.
Såväl behovet av omsorg som behovet att utveckla egna fritidsintressen för
åldersgruppen 10-12 år tillsammans med möjligheterna att erbjuda en väl
fungerande fritidsverksamhet för åldersgruppen 13-19 år kan kultur- och
fritidsförvaltningen erbjuda, genom denna ramökning, inom ramen för de
två verksamhetsformerna som förvaltningen redan har idag; inskriven
verksamhet (fritidsklubbar) och öppen fritidsverksamhet. Den öppna fritidsverksamheten utgår från ett uppdrag som beslutats av kultur- och fritidsnämnden den 16 februari 2005.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 februari 2010, § 31.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
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§ 46, forts.
att hos kommunstyrelsen äska 2 400 tkr årligen i EVP för 2011- 2015 för
att utöka den öppna fritidsverksamheten för åldersgruppen 10-12 år,
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta verktyg för att
kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten för 10-12 åringar; samt
att fortsätta samverka med barn- och skolförvaltningarna utifrån barns behov.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att hos kommunstyrelsen äska 2 400 tkr årligen i EVP för 2011- 2015 för
att utöka den öppna fritidsverksamheten för åldersgruppen 10-12 år,
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta verktyg för att
kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten för 10-12 åringar; samt
att fortsätta samverka med barn- och skolförvaltningarna utifrån barns behov.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn och skolnämnd Lunds stad
Akten
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§ 47
Ekonomi- och verksamhetsplan för 2011-2013 med
budget för 2011
Dnr KU 2010/0011
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag från kommunstyrelsen om
ramar för driftbudget för perioden 2011-2013 samt beskriver konsekvenser
i form av anpassningskrav för resursbehov och verksamhet. Ökning av ram
begärs för att täcka kostnader enligt tilläggsbudget för 2010 och för åtgärder som inte finns med i underlag för ram för perioden 2011-2013.
Förslag till investeringsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhet
redovisas i särskild skrivelse.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2010.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (S), med instämmande av Cecilia Emanuelsson (MP)
och Göran Fries (V), yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till budget för Ekonomi- och verksamhetsplan för 2011-2013 med budget för 2011 med redovisade behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram,
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram enligt redovisade behov,
med följande tillägg:
att avsätta ytterligare 2 mkr till föreningsdriven verksamhet, samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning
av ram för internbudget för 2011.
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag till budget för Ekonomi- och verksamhetsplan för 2011-2013 med budget för 2011 med redovisade behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram,
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram enligt redovisade behov; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning
av ram för internbudget för 2011.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
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§ 47, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka förvaltningens förslag till budget för Ekonomi- och verksamhetsplan för 2011-2013 med budget för 2011 med redovisade behov av anpassning av resurser till av kommunstyrelsen föreslagen ram,
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen tillsammans med begäran
om ökade resurser utanför ram enligt redovisade behov; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med ledning av redovisade inriktningsförslag senast i september presentera genomförbara förändringsförslag med konsekvensbeskrivningar inför beslut om fördelning
av ram för internbudget för 2011.
Reservation
Claes Göran Jönsson (S), Cecilia Emanuelsson (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig skriftligt. (Bilaga 5).

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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§ 48
Översyn av uppdraget för Lunds konsthall
Dnr KU 2010/0093
Sammanfattning
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har initierat en översyn av Lunds
konsthalls uppdrag. Direktiv för detta uppdrag ska utarbetas. Resultaten
från medborgarundersökningen ska när de är klara vägas in i arbetet med
att se över Lunds konsthalls uppdrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge kultur- och fritidsnämndens presidium och styrgruppen för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin, i uppdrag att ta
fram direktiv för en översyn av Lunds konsthalls uppdrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsnämndens presidium och styrgruppen för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin, i uppdrag att ta
fram direktiv för en översyn av Lunds konsthalls uppdrag.

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14
2010-04-21

§ 49
Medborgarundersökning för delar av kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2010/0090
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämndens presidium att undersöka förutsättningarna för att genomföra en
medborgarundersökning under 2010 i syfte att kartlägga hur kommuninvånarna tar del av och ser på kulturutbudet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämndens presidium och styrgruppen för utarbetandet av en
handlingsplan för den kulturpolitiska strategin, genomföra en medborgarundersökning av publika kulturverksamheter under 2010.
att tillskriva kommunstyrelsen och begära 200 tkr i tilläggsanslag för att
genomföra en medborgarundersökning av publika kulturverksamheter under 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämndens presidium och styrgruppen för utarbetandet av en
handlingsplan för den kulturpolitiska strategin, genomföra en medborgarundersökning av publika kulturverksamheter under 2010.
att tillskriva kommunstyrelsen och begära 200 tkr i tilläggsanslag för att
genomföra en medborgarundersökning av publika kulturverksamheter under 2010.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 50
Mål för anläggningen Skryllegården
Dnr KU 2009/0100
Sammanfattning
I samband med utredningen om Skryllegården, dess närområde, Rögle
Dammar och motionsspår konstaterades att det saknas en uttalad politisk
viljeinriktning för Skryllegården. Till viss del finns ett syfte beskrivet i
fördjupningen av översiktsplanen för Skrylleområdet. Med utgångspunkt i
denna beskrivning har mål för anläggningen Skryllegården tagits fram.
Målen har utarbetats i samverkan med tekniska förvaltningen och Friluftsfrämjandet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till mål för anläggningen Skryllegården.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till mål för anläggningen Skryllegården.

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Friluftsfrämjandet
Akten
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§ 51
Yttrande till tekniska nämnden:
Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun – GNP 2011-2013
Dnr KU 2010/0077
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt Samråd – förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2011– 2013.
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 20112013, den 19 mars 2010.
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) 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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§ 52
Program till detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i
Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2010/0061
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Underrättelse - Programsamråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun.
Programmet till detaljplan för Danska parken har syftet att klarlägga förutsättningar och ange mål och riktlinjer för ny bostadsbebyggelse i en och
två våningar.
Beslutsunderlag
Underrättelse – Programsamråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1
m fl i Lunds kommun, upprättad den 6 mars 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Programsamråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Programsamråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 53
Detaljplan för kvarteret Lunds Södra i Lund
Dnr KU 2010/0082
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling för Detaljplan för kvarteret Lunds Södra i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens
syfte är att pröva lämpligheten att uppföra sex bostadshus i fem-sju våningar på fastigheterna Lunds Södra 1, 2 och 3. Planområdet är i gällande
plan avsett för småindustriändamål. Föreliggande detaljplaneförslag innebär att området blir ett centrumnära bostadsområde som kan inrymma cirka 200 lägenheter i en hög exploatering.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för kvarteret Lunds Södra i Lund, Lunds
kommun, upprättad den 25 januari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Samråd - Detaljplan för
kvarteret Lunds Södra i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

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

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 54
Yttrande till tekniska nämnden:
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20112013 med utblick mot 2015 - remissutskick
Dnr KU 2010/0084
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2011-2013 med utblick mot 2015.
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) är kommunens program
för förberedelse för och genomförande av de detaljplaner som reglerar utbyggnaden av områden för boende och verksamheter.
Beslutsunderlag
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2011-2013 med utblick mot
2015, remissutskick, den 22 mars 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) 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.

Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (KD): ”MBP 2011-2013 med utblick 2015 beskriver
kommunens markbehov och planering av kommande markbehov under
den nämnda perioden.
En utflytt av Lunds Ridhus är under diskussion. Den areal som verksamheten är i behov av är av sådan storlek att den speciellt behöver behandlas i
mark- och bostadsförsörjningsprogrammet.”

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 55
Göran Johanssons medborgarförslag nr 44 ”Konstnärlig utsmyckning vid nyexploatering”
Dnr KU 2010/0071
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder i
vilken utsträckning det är realistiskt att byggherrar köper in konst från
kommunen till nybyggen. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2010 att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 2 juli 2009.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2010, § 41.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avslå Göran Johanssons medborgarförslag.

Beslut expedieras till:
Göran Johansson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 56
Skrivelse från Claes Göran Jönsson (S) i kultur- och
fritidsnämnden: Högevallsbadet för personer med
funktionsnedsättning
Dnr KU 2010/0091
Sammanfattning
Claes Göran Jönsson (S) har inkommit med en skrivelse angående tillgänglighet för alla på Högevallsbadet. Han föreslår, att kultur- och fritidsnämnden uttalar att hiss ska installeras i samband med utbyggnad av två
nya vattenrutschbanor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Claes Göran Jönsson (S), den 6 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2010.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag:
att tillskriva serviceförvaltningen att hiss installeras till vattenrutschkanorna i utbyggnaden av Högevallsbadet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillskriva serviceförvaltningen att hiss installeras till vattenrutschkanorna i utbyggnaden av Högevallsbadet.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
Akten
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§ 57
Delegationsordning: Revidering
Dnr KU 2002/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens Delegationsordning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 april 2010 med bilaga.
Kultur- och fritidsförvaltningens organisationsplan.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag, med undantag av
att tillsvidareanställning av bibliotekschef, kulturchef, fritidschef och idrottschef beslutas av kultur- och fritidsnämnden och
att beslut i personalärenden, omfattande tillsvidareanställning av konsthallschef och kulturskolechef, delegeras från kultur- och fritidsnämnden
till förvaltningschefen efter hörande av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag, med undantag av
att tillsvidareanställning av bibliotekschef, kulturchef, fritidschef och idrottschef beslutas av kultur- och fritidsnämnden och
att beslut i personalärenden, omfattande tillsvidareanställning av konsthallschef och kulturskolechef, delegeras från kultur- och fritidsnämnden
till förvaltningschefen efter hörande av kultur- och fritidsnämnden.

Protokollsanteckning
Sven Ingmar Andersson (C): ”Det rimliga bör vara att kultur- och fritidsnämnden i en platt organisation tillsätter konsthallschef och kulturskolechef.”

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 58
Fördelning av beviljade medel till handlingsplanen till
den kulturpolitiska strategin
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 april 2010 om att
bevilja ytterligare medel till genomförandet av handlingsplanen till den
kulturpolitiska strategin.
Beslutsunderlag
”Lund välkomnar kultur!, Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun”, den
28 februari 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 september 2009, § 115.
Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 325.
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2009, § 346.
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun: Förslag till handlingsplan den
16 december 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 december 2009, § 153.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 januari 2010, § 9.
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2010, § 36.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 februari 2010, § 19.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2010.
Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 37 (protokollet ej justerat).
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att gällande de 2 210 tkr som av kommunstyrelsen tillförts kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 till handlingsplanen enligt prioriterade
inriktningar i tjänsteskrivelsen ”Framtidens Lund – kultursatsningar 2010”,
delegera till styrgruppen för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin att fördela medlen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att gällande de 2 210 tkr som av kommunstyrelsen tillförts kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2010 till handlingsplanen enligt prioriterade
inriktningar i tjänsteskrivelsen ”Framtidens Lund – kultursatsningar 2010”,
delegera till styrgruppen för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin att fördela medlen.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 59
Rapporter
A. Rekrytering av bibliotekschef
Dnr KU 2010/0089
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om rekrytering av ny bibliotekschef.
B. Utveckling av Klostergårdens idrottsområde: Fotbollsarena
Dnr KU 1999/0180
Idrottschef Magnus Malmborg informerar om fotbollsarena på Klostergårdens idrottsområde.
C. Förstärkning av 4H-verksamheten i Lund
Dnr KU 2009/0007
Fritidschef Dan Kanter informerar om att kommunfullmäktige i sin
tilläggsbudget för 2010 beslutat att avsätta 400 tkr för att förstärka verksamheten på 4H-gårdarna.
D. Kulturskolan – Estetiska programmet
Dnr KU 2010/0088
Kulturskolechef Håkan Carlsson redogör för uppdraget angående samlokalisering av Kulturskolan och Estetiska Programmet.
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§ 60
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 6).
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§ 61
Meddelanden
1. Region Skåne, Kulturnämndens beslut den 4 mars 2010, § 25: Medlemskap i internationell organisation för fristadsregioner och fristäder.
Dnr KU 2010/0162.
2. Protokoll från Kommunala handikapprådets sammanträde den 16 februari 2010.
3. Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2010, § 65: Begäran om överförande av medel för 2010 för eftersatt underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.
Dnr KU 2009/0007.
4. Skrivelse från Per Lagerlund: Besvär över tillsättande av tjänst som
enhetschef inom Fritid Lund.
Dnr KU 2010/0095.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2010, § 53: Tilläggsbudget
för 2010.
Dnr KU 2009/0007.
6. Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2010, § 66: Ansökan om medel
för arbetsmöte för ett språk- och poesiprojekt för ungdomar i nordiska
vänorter.
Dnr KU 2010/0012.
7. Protokoll från Samrådsgruppen för Skrylleområdets sammanträde den
29 januari 2010.
8. Brev från Lennart Börnfors: Lunds konsthall.
Dnr KU 2010/0093.

