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§ 77
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändring: Beslutsärende nr 14 ”Förslag till uppdragsöverenskommelse med Friluftsfrämjandets Lundaavdelning om anläggningen Skryllegården” behandlas först bland beslutsärendena.

§ 78
Visning av Veberöds bibliotek
Bibliotekschef Karin Sandberg och biblioteksassistent Katarina Skoog visar det Meröppna biblioteket i Veberöd.

§ 79
Utvärdering Klimatting Ett
Projektledare Birgitta Nordén och processchef Tor Ohlsson presenterar
slutrapporten om Klimatting Ett i Lund 13-15 november 2009.

§ 80
Enkätundersökningen ”Detta vill 10-12 åringar göra
på sin fritid!”
Dnr KU 2010/0155
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen redovisar resultaten av en snabbenkät till
10-12 åringar i Lunds kommun.
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§ 81
Förslag till uppdragsöverenskommelse med Friluftsfrämjandets Lundaavdelning om anläggningen Skryllegården
Dnr KU 2004/0144
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav den 14 maj 2009 förvaltningen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för Friluftsfrämjandets Lundaavdelning att driva Skryllegården. Med utgångspunkt i utredningen, som lades fram för
kultur- och fritidsnämnden den 12 november 2009, har förslag till uppdragsöverenskommelse tagits fram. Uppdragsöverenskommelsen ska gälla
under 10 år från och med 2011 samtidigt som nuvarande avtal mellan
nämnden och Friluftsfrämjandet upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 maj 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning den 12 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2009.
Mål för anläggningen Skryllegården den 9 april 2010.
Uppdragsöverenskommelse mellan Friluftsfrämjandets Lundaavdelning
och kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillägg om förändrad
tid för överenskommelse den 7 juni 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att under förutsättning av att tillräckliga medel ställs till förfogande i EVP
2011-2013 ställa sig positiv till förvaltningens förslag till uppdragsöverenskommelse med tillägget om förändrad tid för uppdragsöverenskommelse till 10 år, samt med följande tillägg under punkt 15:
• Överenskommelsen kan sägas upp av endera parten med sex månaders
uppsägning…
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram definitiv nivå för ersättning och
gränsdragning mellan nämnd och nyttjare för skötsel av upplåtna lokaler;
samt
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna uppdragsöverenskommelse med
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning.
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§ 81, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att under förutsättning av att tillräckliga medel ställs till förfogande i EVP
2011-2013 ställa sig positiv till förvaltningens förslag till uppdragsöverenskommelse med tillägget om förändrad tid för uppdragsöverenskommelse till 10 år, samt med följande tillägg under punkt 15:
• Överenskommelsen kan sägas upp av endera parten med sex månaders
uppsägning…
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram definitiv nivå för ersättning och
gränsdragning mellan nämnd och nyttjare för skötsel av upplåtna lokaler;
samt
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna uppdragsöverenskommelse med
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning.
På grund av jäv deltog Göran Fries (V) inte i handläggningen.

Beslut expedieras till:
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning
Akten
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§ 82
Detaljplan för kvarteret Kristallen 1 m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2010/0114
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för Kristallen 1 i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att uppföra ett nytt kontorshus och anlägga en ny gångoch cykelbro över järnvägen med ett anslutande torg inom planområdet.
Planförslaget utgör en del av stadsförnyelsen inom Sockerbruksområdet
(Fabriksgatan, västra Spoletorp och Lerbäck). I planen ingår också förnyelse av del av Bjeredsparken samt planläggning av befintlig förskola i parken.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för Kristallen 1 i Lund, Lunds kommun,
den 23 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Kristallen 1 i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Kristallen 1 i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 83
Program till detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1
m fl i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2010/0115
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Underrättelse - Programsamråd Detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13,1 m.fl. i Lund, Lunds kommun.
Programmet har till syfte att:
• fortsätta prövningen enligt Plan- och bygglagen (PBL) av den föreslagna lokaliseringen av ESS-anläggningen
• utifrån ESS-anläggningens innehåll och art avgränsa planläggningsfrågorna
• redovisa kommunens behovsbedömning (en del av miljöbedömningen)
samt
• redovisa förslag till avgränsningen av miljöbedömning /miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Programmet ska klarlägga utgångspunkter och förutsättningar samt ange
mål och riktlinjer för den kommande detaljplanen. Slutligt avgörande om
anläggningens tillåtlighet och villkor behandlas inte inom ramen för detaljplaneprocessen, utan i tillståndsprövningen och tillåtlighetsprövning
enligt miljöbalken och strålskyddslagen.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13:1 m.fl. i Lund, Lunds
kommun, den 13 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse – Programsamråd Detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13,1 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse – Programsamråd Detaljplan för Östra Odarslöv 12:1, 13,1 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 84
Detaljplan för delar av Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:1 m fl i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2010/0112
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:1 m fl i Lund,
Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en väg
mellan stadsdelarna Norra Fäladen och Brunnshög i norra Lund.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för delar av Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:1 m.fl. i Lund, Lunds kommun, den 13 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd
Detaljplan för Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:1 m fl i Lund,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd
Detaljplan för Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:1 m fl i Lund,
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 85
Detaljplan för Eddan 3 m fl i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2010/0118
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för Eddan 3 m fl i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att uppföra en byggnad innehållande studentlägenheter
eller lägenhetshotell inom fastigheten Eddan 3. Planförslaget utgör en del
av förtätningen och utvecklingen av stadsdelen Linero.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för Eddan 3 m fl i Lund, Lunds kommun,
den 13 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Eddan 3 m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Eddan 3 m fl i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 86
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde i
Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2010/0113
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Ramprogram för Ideon och
Pålsjö företagsområde i Lund, Lunds kommun. Syftet med ramprogrammet är att:
• ta ett helhetsgrepp och klarlägga förutsättningar för Ideon/Pålsjö.
• ange gemensamma mål och riktlinjer
• konkretisera visionen om Kunskapsstråket och Lund NE inom Ideon/Pålsjö
• på stadsdelsnivå redovisa övergripande plananalyser (bl a trafikförsörjning, principer för täthet, rörelsestråk, tillkommande bebyggelse, lokalisering av målpunkter)
• ge förutsättningar för utveckling av respektive kvarter/delområde.
• precisera strategier för genomförande
Beslutsunderlag
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde i Lund, Lunds kommun,
den 8 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2010.
Yrkande
Zoltan G-Wagner (KD) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Ramprogram för Ideon och
Pålsjö företagsområde i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse, med följande tillägg längst ned på sidan 1:
I område G finns Lunds Ridhus med tillhörande ridstigar idag placerat.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Ramprogram för Ideon och
Pålsjö företagsområde i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse, med följande tillägg längst ned på sidan 1:
I område G finns Lunds Ridhus med tillhörande ridstigar idag placerat.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 87
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2010/0133
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 i Lund, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att anlägga en ny vändplats, hållplatser
med väderskydd, skärmtak över cykelparkering samt toalettbyggnader, vid
korsningen mellan Magistratsvägen och blå cykelstråket, på del av fastigheten Norra Fäladen 4:1.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 i Lund,
Lunds kommun, den 22 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 i Lund överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 i Lund överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 88
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 31 maj 2010 med bilaga.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag, med följande ändring:
För förvaltningschefen står omplacering av personal kvar som delegationsbeslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag, med följande ändring:
För förvaltningschefen står omplacering av personal kvar som delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 89
Rapport
A. Budget- och verksamhetsuppföljning 2010-05-31
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman presenterar en budgetuppföljning per den 31 maj
2010.
Fritidschef Dan Kanter och idrottschef Magnus Malmborg gör en uppföljning av sina verksamheter inom Fritid respektive Idrott i förhållande till
mål och budget.
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§ 90
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 8).
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§ 91
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 maj 2010, § 123: Fördelning av resurser till öppen skolbarnsomsorg.
Dnr KU 2008/0141.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010: Årsredovisning för
Lunds kommun och dess bolag 2009.
Dnr KU 2010/0028.
3. Kommunstyrelsens beslut den 5 maj, § 198: Kompletterande underlag
till ärendet rörande exploateringsavtal mellan Lunds kommun och Arenamarken 1 AB rörande fastigheterna Klostergården 1:5, 3:1 och Klostervallen 3.
Dnr KU 1999/0180.
4. Protokoll från Samrådsgruppen för Skrylleområdets sammanträde den
16 april 2010.
5. Kulturen: Årsbokslut 2009 och Verksamhetsberättelse 2009.
Dnr KU 2010/0072.
6. Skrivelse från Lundabo: Aktivitetsstöd för idrottsutövande barn.
Dnr KU 2010/0145.
7. Kulturrådet: Beslut om fördelning av statsbidrag till inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek.
Dnr KU 2010/0149.
8. Kommunstyrelsens beslut den 5 maj 2010, § 189: Handlingsplan för
miljöfordon i Lunds kommun.
Dnr KU 2010/0153.
9. Skrivelse från PIL: Angående tillsättandet av Idrottskonsulent inom
kultur- och fritidsförvaltningen.
Dnr KU 2010/0151.
10. Fördelning av kulturpengar till stadsdelsbibliotek 2010.
Dnr KU 2003/0250.
11. Förvaltningsrätten i Malmö: Dom avseende tillsättning av tjänst som
enhetschef.
Dnr KU 2010/0095.

