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§ 62
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg under rubriken Rapporter: ”Ridstigar”.

§ 63
Pågående och framtida planprocesser
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar om planer för ett utvecklat kultur- och fritidsliv i Framtidens Lund.
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§ 64
Överlåtelse av avtal för Restaurang Café Finn i Lund
Dnr KU 1998/0077
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden
godkänner överlåtelse av hyresavtal för restauranglokaler för Café Finn i
fastigheten till annan ägare av ägarbolaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2010 med
bilagor.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna överlåtelse av hyresavtal för Café Finn till Martin Hofman,
Pawel Hofman och Zoran Ilic genom övertag av ägande till Restaurang
Café Finn AB från nuvarande ägare.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna överlåtelse av hyresavtal för Café Finn till Martin Hofman,
Pawel Hofman och Zoran Ilic genom övertag av ägande till Restaurang
Café Finn AB från nuvarande ägare.

Beslut expedieras till:
Restaurang Café Finn AB
Akten
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§ 65
Skrivelse från Zoltán G-Wagner (KD): Angående
Lunds ridhus
Dnr KU 2004/0244
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i förslag till mark- och exploateringsplan föreslagit att mark för ny ridanläggning avsätts samt begärt investeringsmedel i samband med skrivelse om EVP 2011-2013. Placering och inriktning på användning i kommunens regi måste dock utredas vidare. Syftet med anläggningen är att den ska användas för ridskoleverksamhet. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på vad en ny ridanläggning kan
innefatta och dess investeringsutgift. Investeringsnivån uppgår till 38 900
tkr för uppförande av byggnad och anläggning av mark. Schablonberäkning av anskaffning av mark uppgår till 9 000 tkr. Förprojektering med
mera uppskattas till 6 000 tkr. Sammantaget uppgår investeringsnivån till
53 900 tkr. Nuvarande mark om cirka 38 400 kvm kan i framtiden bli föremål för exploatering för annat ändamål och som sådan ge exploateringsintäkter till Lunds kommun. För att ny ridanläggning ska kunna realiseras
måste kultur- och fritidsnämndens ram tillföras resurser i driftbudget för
ökade lokal- och anläggningskostnader gentemot dagens resurser.

Beslutsunderlag
Zoltán G-Wagners skrivelse Angående Lunds Ridhus den 5 mars 2009.
Investeringsplan till EVP 2011-2013 med budget 2011 och utblick mot
2015 den 14 april 2010.
Kalkylrapport – Ny ridanläggning, Ebab den 21 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), med instämmande av Claes Göran Jönsson (S) yrkar,
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att med utgångspunkt i utredningen och kalkylrapporten samråda med
kommunstyrelsens arbetsutskott angående de ekonomiska förutsättningarna för uppförandet av ett nytt ridhus i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att med utgångspunkt i utredningen och kalkylrapporten samråda med
kommunstyrelsens arbetsutskott angående de ekonomiska förutsättningarna för uppförandet av ett nytt ridhus i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 66
Skrivelse från Zoltán G-Wagner (KD): Modern kommunikation – nytt ämnesområde på Kulturskolan
Dnr KU 2010/0108
Sammanfattning
Zoltán G-Wagner (KD) föreslår i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden att nämnden utreder behovet av att inrätta ett nytt ämne inom modern
kommunikation på Kulturskolan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Zoltán G-Wagner, den 12 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2010.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förslagsställarens förslag om utredning.
Zoltán G-Wagner (KD) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att man utreder behovet av att inrätta ett nytt ämne inom modern kommunikation på Kulturskolan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avslå förslagsställarens förslag om utredning.
Reservation
Zoltán G-Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 67
Remiss – Förslag till ny handikapplan för Lunds kommun
Dnr KU 2010/0096
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till ny handikapplan för Lunds kommun med utgångspunkt
från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som började gälla i Sverige 14 januari 2009.
Ett förslag till plan har skickats ut för att inhämta synpunkter. Förslaget är
utarbetat av fem arbetsgrupper bestående av representanter från handikappföreningarna, politiker samt tjänstemän. Förslaget är indelat i sju områden. Varje område innehåller förslag till mål samt en bruttolista över åtgärder som grundar sig på speciellt utvalda artiklar i FN konventionen.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets Remiss den 14 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens reducering av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till åtta förvaltningsövergripande insatsområden.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna och till handikappsekreteraren översända förvaltningens
synpunkter på ny Handikapplan i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna och till handikappsekreteraren översända förvaltningens
synpunkter på ny Handikapplan i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Socialförvaltningen
Akten
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§ 68
Viktoriastadion – uppsägning av avtal
Dnr KU 1998/0004
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och LUGI Motionsförening och Allmänna Tennisklubben, ATL, från
och med avtalstidens slut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunens juridiska enhet säga upp avtal för tiden 2001-06-28—2011-06-30
mellan kultur- och fritidsnämnden och LUGI Motionsförening respektive
Allmänna Tennisklubben, ATL, från och med avtalstidens slut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunens juridiska enhet säga upp avtal för tiden 2001-06-28—2011-06-30
mellan kultur- och fritidsnämnden och LUGI Motionsförening respektive
Allmänna Tennisklubben, ATL, från och med avtalstidens slut.

Beslut expedieras till:
LUGI Motionsförening
Allmänna Tennisklubben, ATL
Akten
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§ 69
Yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott: Förslag
till riktlinjer för medborgardialog i styrningen
Dnr KU 2010/0107
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 december 2007 att anmäla sitt deltagande i projektet ”Medborgardialog som del i styrningen”
som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2008 att utse styrgruppen för eDemokrati att tillika vara
styrgrupp för Medborgardialogprojektet. Kommunkontoret har haft i uppdrag att utifrån en kartläggning återkomma med förslag till hur Lunds
kommun kan utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till medborgardialog till nämnder och styrelser för yttrande, och dessutom uppdragit åt dessa att i yttrandet även redovisa hur man tänker arbeta vidare med frågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 70
Skrivelse från S:t Hans Golfklubb: Anläggande av S:t
Hans Knattebana
Dnr KU 2010/0097
Sammanfattning
S:t Hans Golfklubb äskar att få arrendera markområde, 5-7 hektar,
gränsande till Värpinge golfklubb väster om gång- och cykelväg i Fackklubbsvägens förlängning norr om Rinnebäcksravinen. På detta område
vill S:t Hans Golfklubb anlägga en knattebana för golf.
Beslutsunderlag
Skrivelse från S:t Hans Golfklubb: Anläggande av S:t Hans Knattebana,
den 8 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uttala sig positivt till projektet anläggande av S:t Hans knattebana i angränsande till Värpinge Golfbana.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uttala sig positivt till projektet anläggande av S:t Hans knattebana i angränsande till Värpinge Golfbana.

Beslut expedieras till:
S:t Hans Golfklubb
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
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§ 71
Fristadsprojektet
Dnr KU 2010/0062
Sammanfattning
Fristadsprojektet syftar till att ge förföljda författare fristad. ICORN – International Cities of Refuge Network, med säte i Norge, är mittpunkten för
ett internationellt nätverk av fristäder. I Sverige deltar i nuläget Stockholm, Göteborg och Uppsala. Malmö har beslutat att starta upp verksamhet
under 2010. Kulturnämnden i Region Skåne har påtagit sig en samordnande funktion för skånska deltagande städer. I nuläget finns 7-8 intresserade
skånska kommuner. Statens Kulturråd ansvarar för nationell samordning
och kontakt med myndigheter som Migrationsverket, SÄPO och UD. Beräknad kostnad för Lunds deltagande är 300 tkr per år 2010-11.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 april 2010.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (S), med instämmande av Cecilia Emanuelsson (MP)
och Göran Fries (V), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:
att föreslå kommunstyrelsen fatta beslut om att Lunds kommun ska delta i
Fristadsprojektet samt besluta om på vilket sätt beslutet ska verkställas.
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att nämnden är i princip positiv till deltagande i projektet, men beslutar att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppgift att efterhöra erfarenheter från projektet i de städer, som redan mottagit författare.
Claes Göran Jönsson (S), med instämmande av Cecilia Emanuelsson (MP)
och Göran Fries (V), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå begäran om återremiss av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om återremiss och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP)
yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Holger Radners (FP) yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (S) med fleras yrkande.
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§ 71, forts.
Ledamot

Ja

Holger Radner (FP) ordf.
Louise Nygren (M)
Birger Swahn (M)
Philip Sandberg (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD)
Claes Göran Jönsson (S)
Joakim Friberg (S)
Bengt E Nilsson (S)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Göran Fries (V)
Summa

X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att nämnden är i princip positiv till deltagande i projektet, men beslutar att
återremittera ärendet till förvaltningen med uppgift att efterhöra erfarenheter från projektet i de städer, som redan mottagit författare.
Reservation
Claes Göran Jönsson (S), Cecilia Emanuelsson (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Akten
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§ 72
Områdesbestämmeler för Flyingeområdet, Lunds
kommun
Dnr KU 2009/0128
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till områdesbestämmelser för Flyingeområdet. Syftet är att säkerställa de bevarandeintressen som finns inom området samt ge stöd vid prövning av bygglov
och förhandsbesked vad gäller placering, utformning och utförande av tillkommande bebyggelse.
Beslutsunderlag
Områdesbestämmelser för Flyingeområdet, samrådshandling, upprättad
den 25 februari 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 5 augusti 2009.
Områdesbestämmelser för Flyingeområdet, utställningshandling, upprättad
den 26 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Områdesbestämmelser för Flyingeområdet,
Lunds kommun, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Områdesbestämmelser för Flyingeområdet,
Lunds kommun, till byggnadsnämnden överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Zoltán G-Wagner (KD): ”Flyinge Kursgård är ett centrum för nationell och
internationell hästsport. Flera internationellt namnkunniga hästpersoner
har bott och bor i Kungsgårdens närområde. Att byggnadernas arkitektoniska utformning skulle reflektera Flyinges internationella prägel skulle
därför kännas naturligt. Avvikelser från det traditionella arkitektoniska
byggsättet bär därför i viss mån kunna accepteras.
Inom det området ärendet behandlar blandas bland annat tung trafik och
hästekipage. Detta leder till konflikter och ökade olycksrisker. Tomter och
byggnader bör placeras så att det möjliggör anläggande av säkra rid- och
körvägar för häst.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 73
Detaljplan för del av kvarteret Vildanden m m i Lund,
Lunds kommun
Dnr KU 2009/0075
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt samrådshandling för Detaljplan för kvarteret Vildanden m m, Lund, Lunds kommun. Detaljplanens
syfte är att pröva lämpligheten att förtäta området med nya student- och seniorbostäder samt förbättra miljön i sin helhet genom att bland annat minska
parkeringsytorna, förändra gator och skapa nya gc-stråk. En utbyggnad prövas
även av förskolan Vildanden likaså överföring av allmän platsmark till kvartersmark.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för del av kvarteret Vildanden mm, Lund, Lunds
kommun, upprättad den 6 mars 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2009.
Samrådshandling för Detaljplan för kvarteret Vildanden mm, Lund, Lunds
kommun, upprättad den 5 mars 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Samråd - detaljplan för
kvarteret Vildanden m m, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över Samråd - detaljplan för
kvarteret Vildanden m m, Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Cecilia Emanuelsson (MP), med instämmande av Claes Göran Jönsson (S)
och Göran Fries (V):
”Nämnden har Övergripande miljömål, antagna 20080123, att beakta miljöeffekter vid beslut och upprättande av planer (sid 3 i Kultur- och fritidsförvaltningens Miljömanual).
I ’Detaljplan för kvarteret Vildanden mm’ planeras 200 nya studentlägenheter, samt ett antal Seniorbostadshus. Den nya parkeringsnormen antagen
2001 innehåller möjligheter till reducering med 10 % om anslutning till
bilpool sker. Tillfället är ett utmärkt tillfälle att prova och utveckla konceptet med bilpool integrerad med de nya bostäderna, ett framtidskoncept.
Det är troligt att den som inte har egen bil är särskilt attraherad av möjligheten till bilpool, än den som redan har bil. Sannolikt har studenterna inte
egen bil, men kan vara intresserade av att ibland ha tillgång till bil. Vanan
att använda bilpools-bil etableras.
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§ 73, forts.
I bostadsområdet integrerade bilpools-bilar, miljösmarta, moderna och underhållsfria för användaren, är morgondagens lösning för att minska bilresandet och behålla komforten.
Detaljplanen för Vildanden föreslås därför integrera en bilpool med de nybyggda bostäderna.”

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 74
Rapporter
A. Budget- och verksamhetsuppföljning 2010-04-30
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman presenterar en budgetuppföljning per den 30 april
2010.
Bibliotekschef Karin Sandberg och kulturchef Torsten Schenlaer gör en
uppföljning av sina verksamheter inom Bibliotek respektive Kultur i förhållande till mål och budget.
B. Budgetberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 3 maj 2010
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningschef Urban Olsson redogör för budgetberedningen.
C. Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för miljöåtgärder
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningschef Urban Olsson redovisar energibesparande åtgärder för
2009-2010.
D. Ridstigar
Dnr KU 2010/0011
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen informerar om ridstigar, befintliga, planerade och önskvärda, i Lunds kommun.
E. Les Rencontres
Claes Göran Jönsson (S) informerar om att presidiet samt förvaltningschefen ska deltaga i konferensen i Istanbul den 3-6 juni 2010.
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§ 75
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 7).
Kulturchef Torsten Schenlaer redovisar kulturpengar till stadsdelsbiblioteks i byarna under 2010 samt projektbidrag till projekt i byarna 2010.

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17
2010-05-19

§ 76
Meddelanden
1. Brev från Lars Lindholm angående Lunds konsthall.
Dnr KU 2010/0093.
2. Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 115: Riktlinjer för transporter och resor.
Dnr KU 2009/0170.
3. Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 114: Destination Lund.
Dnr KU 2010/0117.
4. Skrivelse från Torns Ryttarförening angående nytt ridhus.
Dnr KU 2004/0244.
5. Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 135: Kultur- och fritidsnämndens begäran om ramökning för hösten 2010 för den öppna fritidsverksamheten.
Dnr KU 2008/0141.
6. Servicenämndens beslut den 20 april 2010: Igångsättningstillstånd för
om- och tillbyggnad av Lund Innerstaden 3:32 Högevallsbadet.
Dnr KU 2005/0100.
7. Protokoll från Friluftsfrämjandet Lunds Lokalavdelnings Årsmöte den
11 mars 2010.
8. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 30 mars
2010.

