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§ 119
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar:
Punkt nr 14 ”Ridhusfrågan i Lund” behandlas som rapport direkt efter
punkt nr 4 ”Rapportering från nämndens styrgrupper”.
”Skrivelse angående stöd för stabilisering och utveckling av Tamam Lunds
verksamhet” och ”Mötesplats Klostergården för bibliotek och fritid: Tecknande av uppdragsbekräftelse” tillkommer som extra beslutsärenden.
”Medborgardialog om Framtidens bibliotek” tillkommer under rubriken
Rapporter.

§ 120
Rapportering från nämndens styrgrupper
Dnr KU 2010/0166
Louise Burman (M) presenterar en redogörelse över arbetet i styrgrupp för
kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag under åren 2008-2010.
Kulturchef Torsten Schenlaer redogör för arbetet inom styrgrupp för
Handlingsplan för Kulturpolitisk strategi.
Ledamot Zoltan G-Wagner (KD) rapporterar om arbetet inom styrgrupp
för Handlingsplan för hästsporten i Lunds kommun.

§ 121
Ridhusfrågan i Lund
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsstrateger Bitte Langéen och Holger Andersson presenterar en
delrapport om Ridhusfrågan i Lund.
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§ 122
Ekonomi- och verksamhetsplan 2011-2013 med budget 2011. Fördelning av ram för driftbudget per verksamhetsområde.
Dnr KU 2010/0011
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av resurser
för driftbudget per verksamhetsområde utifrån av kommunfullmäktige
fastställd ram för EVP 2011-2013 med budget för 2011.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om ramar för 2011 den 17-18 juni 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2010.
Skrivelse från Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund (PIL),
den 15 oktober 2010.
Yrkanden
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Emanuelsson
(MP) och Göran Fries (V), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna redovisade förslag till åtgärder per verksamhetsområde för
att fastställd ram för 2011 ska kunna hållas,
med redaktionell ändring på sidan 4:
Ökade intäkter för lokaler och tjänster, - 24 tkr;
samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndens sammanträde i december redovisa fördelning av resurser i internbudget för 2011 i
enlighet med nämndens beslut om fördelning av ram och åtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners 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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§ 122, forts.
Ledamot

Ja

Holger Radner (FP), ordf.
Louise Nygren (M)
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD)
Claes Göran Jönsson (S)
Ulla Ahl (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 godkänna redovisade förslag till åtgärder per verksamhetsområde för
att fastställd ram för 2011 ska kunna hållas,
med redaktionell ändring på sidan 4:
Ökade intäkter för lokaler och tjänster, - 24 tkr;
Samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndens sammanträde i december redovisa fördelning av resurser i internbudget för 2011 i
enlighet med nämndens beslut om fördelning av ram och åtgärder.
Reservation
Claes Göran Jönsson (S), Cecilia Emanuelsson (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig skriftligt. (Bilaga 11).

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 123
Förslag till taxor för kultur- och fritidsverksamhet i
Lunds kommun för 2011
Dnr KU 2010/0185
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige fastställer taxorna efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Taxorna avser verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde där taxeändring sker från och med 1 januari 2011
alternativt höstterminen 2011 avseende elevavgifter i kulturskolan och säsongsupplåtelser i idrottsanläggningar för ht 2011- vt 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2010.
Förslag till taxor för 2011, regelverk och tabeller, den 5 oktober 2010.
Skrivelse från Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund (PIL),
den 15 oktober 2010.
Reviderat förslag till taxor för 2011, regelverk och tabeller, den 20 oktober
2010.
Skrivelse från Claes Göran Jönsson och Bengt E Nilsson ”Förslag till taxor
och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun 2011 –
tilläggsyrkande”, den 20 oktober 2010.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att överlämna reviderat förslag till taxor för 2011 till kommunfullmäktige
för fastställande; samt
att bifalla Claes Göran Jönssons (S) och Bengt E Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Emanuelsson
(MP) och Göran Fries (V), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förslaget om höjning av elevavgifter för instrumentalundervisning vid kulturskolan från och med ht 2011 men att i övrigt överlämna förvaltningens reviderade förslag till taxor för 2011 till kommunfullmäktige
för fastställande; samt
att bifalla Claes Göran Jönssons (S) och Bengt E Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners 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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§ 123, forts.
Ledamot

Ja

Holger Radner (FP), ordf.
Louise Nygren (M)
Adrian Borin (M)
Martin Klette (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD)
Claes Göran Jönsson (S)
Ulla Ahl (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 överlämna reviderat förslag till taxor för 2011 till kommunfullmäktige
för fastställande; samt
att bifalla Claes Göran Jönssons (S) och Bengt E Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Reservation
Claes Göran Jönsson (S), Cecilia Emanuelsson (MP) och Göran Fries (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 124
Ekonomi- och verksamhetsplan 2011-2013 med budget 2011. Fördelning av ram för investeringsbudget.
Dnr KU 2010/0011
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till fördelning av resurser
för investeringsbudget utifrån av kommunfullmäktige fastställd ram för
EVP 2011-2013 med budget för 2011.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om ramar för 2011 den 17-18 juni 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2010.
Skrivelse från Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund (PIL),
den 15 oktober 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av
ram för investeringsbudget om 14 600 tkr för 2011.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av
ram för investeringsbudget om 14 600 tkr för 2011.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 125
Delegationsordning - Revidering
Dnr KU 2002/0021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om nya Riktlinjer för resor och transporter.
Undantag från vissa av riktlinjerna kan medges av närmaste chef men ska
då motiveras och anmälas i nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 115 om Riktlinjer för resor
och transporter.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegationsordning i enlighet med redovisat
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 126
Detaljplan för del av Revinge 35:1 m fl i Revingeby,
Lunds kommun
Dnr KU 2010/0201
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt ”Detaljplan för del av
Revinge 35:1 m fl i Revingeby, Lunds kommun”. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att uppföra bostäder, gator samt gång- och cykelvägar
inom delar av Revinge 35:1, 23:14 och 23:15 med flera i Revinge by.
Beslutsunderlag
”Detaljplan för del av Revinge 35:1 m fl i Revingeby, Lunds kommun”,
samrådshandling den 5 augusti 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över ”Detaljplan för del av Revinge 35:1 m fl i Revingeby, Lunds kommun”, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över ”Detaljplan för del av Revinge 35:1 m fl i Revingeby, Lunds kommun”, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 127
Detaljplan för del av kvarteret Borgen m m i Genarp,
Lunds kommun
Dnr KU 2010/0209
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt ”Detaljplan för del av
kvarteret Borgen m m i Genarp, Lunds kommun”. Detaljplanens syfte är
att pröva lämpligheten att uppföra nya bostäder vid äldreboendet Solhem
och ge möjlighet för tillbyggnad av äldreboendet samt tillåta verksamhet
på vissa fastigheter och skydda områdets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse.
Beslutsunderlag
”Detaljplan för del av kvarteret Borgen m m i Genarp, Lunds kommun”,
samrådshandling, den 9 augusti 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över, ”Detaljplan för del av
kvarteret Borgen m m i Genarp, Lunds kommun”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över, ”Detaljplan för del av
kvarteret Borgen m m i Genarp, Lunds kommun”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11
2010-10-20

§ 128
Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl i Lund, Lunds kommun
(Stadsparken)
Dnr KU 2008/0077
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Underrättelse – Utställning ”Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds kommun” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Detaljplanens syfte är att planlägga Stadsparken som
parkmark samt att pröva lämpligheten att utöka parkens areal genom en integrering dels av Observatorieparken dels av området mellan Ringvägen
och Hardebergaspåret.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2010.
Utställningshandling för Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds
kommun, den 9 augusti 2010.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 mars 2010.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 mars 2010.
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, Kultur- och fritidsnämndens beslut
den 10 februari 2010.
Underrättelse – Samråd Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds kommun (Stadsparken), Stadsbyggnadskontoret den 3 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 28 januari 2010.
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, Tekniska nämnden den 15
december 2009.
Mejeriets förstudie 2010 – Öppna upp - Bjud in - Koppla samman,
Mejeriet december 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 maj 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2008.
Program till detaljplan för Svanelyckan 1 m fl , Stadsbyggnadskontoret
den 7 januari 2008.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över utställningshandling för
”Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kommun (Stadsparken)”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till Stadsbyggnadskontoret över utställningshandling för
”Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kommun (Stadsparken)”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
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§ 128, forts.
Protokollsanteckning
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom protokollsanteckning från
Zoltan G-Wagner (KD):
”Punkten behandlar Stadsparken i Lund. Lundaborna förknippar Stadsparken till väsentlig del med den mycket välbesökta lekplatsen som finns i
nordöstra delen av parken. Lekplatsen behandlas inte i ärendet, vilket medför att ärendet inte riktigt uppfyller kravet på hänsyn till barnperspektivet.
Lundaborna förknippar även Stadsparken med de stora fågelkolonierna av
olika arter som vistas där. Även fåglarna borde nämnas samt deras situation bör belysas i likhet med den i handlingarna nämnda insekten hålträdsklokrypare.”

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 129
Avveckling av kultur- och fritidsnämndens politiska
styrgrupper
Dnr KU 2010/0166, 2008/0074, 2004/0244, 2003/0250
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har under mandatperioden tillsatt politiska
styrgrupper, som har arbetat utifrån specifika uppdrag och i enlighet med
beslutade direktiv.
Vid nämndens sammanträde i september i år fick ordförandena i styrgrupperna för Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun, Kultur- och
fritidsnämndens taxor och bidrag, Handlingsplan för hästsporten i Lunds
kommun samt Handlingsplan för kulturpolitisk strategi i uppdrag att göra
en sammanfattning av gruppernas arbeten och att redovisa detta på nämndens sammanträde i oktober.
De politiska styrgrupperna bör avvecklas den 31 december 2010, då innevarande mandatperiod tar slut. Det är sedan upp till den nya nämnden att
avgöra om arbetet ska fortsätta i dialoggrupper.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2010, § 107.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avveckla styrgrupperna för Plan för biblioteksverksamheten i Lunds
kommun, Kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag, Handlingsplan för
hästsporten i Lunds kommun samt Handlingsplan för kulturpolitisk strategi den 31 december 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avveckla styrgrupperna för Plan för biblioteksverksamheten i Lunds
kommun, Kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag, Handlingsplan för
hästsporten i Lunds kommun samt Handlingsplan för kulturpolitisk strategi den 31 december 2010.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 130
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar
2011
Dnr KU 2007/0195
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 september 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2011 till:
den 20 januari, 17 februari, 17 mars, 20 april, 19 maj, 15 juni, 18 augusti,
22 september, 20 oktober, 17 november samt 14 december.
Sammanträdena ska börja kl. 17.30.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 131
Skrivelse angående stöd för stabilisering och utveckling av Tamam Lunds verksamhet
Dnr KU 2010/0237
Sammanfattning
Föreningen Tamam har inkommit med skrivelse till kultur- och fritidsnämnden om medel till en koordinerande instans för att skapa långsiktig
hållbarhet så att den alltmer omfattande verksamheten kan bibehållas men
också utvecklas.
Fritid Lund har ett nära samarbete med Tamams lundagrupp, ett samarbete
som är under ständig utveckling. Inom kultur- och fritidsnämndens ram
finns dock varken regler som möjliggör den här typen av stöd eller utrymme inom befintlig budgetram. Förvaltningen menar att Tamams verksamhet fyller en så viktig funktion att man inom kommunen bör försöka hitta
ett sätt att stödja föreningen varför ärendet föreslås överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslutsunderlag
Skrivelse angående stöd för stabilisering och utveckling av Tamam Lunds
verksamhet den 18 oktober 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ställa sig positiv till Tamams skrivelse; samt
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ställa sig positiv till Tamams skrivelse; samt
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 132
Mötesplats Klostergården för bibliotek och fritid:
Tecknande av uppdragsbekräftelse
(Bordlagt ärende)
Dnr KU 2007/0205
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag till uppdragsbekräftelse från
serviceförvaltningen om uppförande av ny byggnad för Mötesplats Klostergården.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2010.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 augusti 2010, § 101.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen om uppförande av Mötesplats
Klostergården.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna uppdragsöverenskommelse med serviceförvaltningen om uppförande av Mötesplats
Klostergården.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten
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§ 133
Rapporter
A. Budgetuppföljning per den 30 september 2010
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman redovisar uppföljning för ekonomi och verksamhet
per den 30 september 2010.
B. Översyn av kultur- och fritidsförvaltningens resurser inom
kulturverksamheten
Dnr KU 2010/0179
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om översyn av förvaltningens
resurser inom kulturverksamheten.
C. Medborgarundersökning
Dnr KU 2010/0090
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om att en gemensam medborgarundersökning ska genomföras om Mejeriet, Kulturen, Kino, Konsthallen
och Stadsteatern.
D. Gemensamma presidiemöten den 30 september 2010
Förvaltningschef Urban Olsson rapporterar från gemensamma presidiemöten med utbildningsnämnden och servicenämnden samt med barn- och
skolnämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.
E. Enkät om medborgarkontor
Dnr KU 2010/0241
Bibliotekschef Karin Sandberg informerar om en undersökning om medborgarkontoren i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd.
F. Veberöd – det meröppna biblioteket
Dnr KU 2010/0242
Bibliotekschef Karin Sandberg informerar om ”Kvantitativ utvärdering av
Veberöds meröppna bibliotek”, som genomförts av Folkbiblioteken i Lund
i samarbete med Kultur Skåne.
G. Svensk Biblioteksförenings statistiska rapport om Folkbiblioteken i Lund
Dnr KU 2010/0243
Bibliotekschef Karin Sandberg presenterar en statistisk rapport om Folkbiblioteken i Lund, som Svensk Biblioteksförening gjort.
H. Medborgardialog om Framtidens bibliotek
Dnr KU 2006/0254
Bibliotekschef Karin Sandberg presenterar ”Medborgardialog om Framtidens bibliotek”.
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§ 133, forts.
I. Folkets Bio
Dnr KU 2010/0051
Kulturchef Torsten Schenlaer rapporterar, att förvaltningen har träffat
överenskommelse med Föreningen Folkets bio om reglering av upplupna
kostnader för lokaler och tjänster.
J. Remissyttrande Regional Kulturplan
Dnr KU 2010/0200
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om att styrgruppen för kulturhandlingsplanen nu har avgett remissyttrande till regional kulturplan.
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§ 134
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 12).

SAMMAN-
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§ 135
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2010, § 226: Integrationsrådets
handlingsprogram.
Dnr KU 2010/0142.
2. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2010, § 298: Handikapplan
för Lunds kommun - Full delaktighet för alla (KF).
Dnr KU 2010/0096.
3. Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2011-2013 med utblick
mot 2015. Antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 2010.
Dnr KU 2010/0084.
4. Protokoll från sammanträde med Lunds kommuns Parkerings AB den
30 augusti 2010, § 49: P-huset Arena Park.
Dnr KU 2010/0219.
5. Protokoll från sammanträde med Lunds kommuns Parkerings AB den
30 augusti 2010, § 52: Parkering vid Smörlyckan.
Dnr KU 2010/0218.
6. Ansökan från Byahusets Vänner i Södra Sandby om utökat bidrag, inkommen den 23 september 2010.
Svar till Byahusets Vänner, den 27 september 2010.
Dnr KU 2010/0213.
7. Mail från Jens Stålberg, ordförande i Innebandyklubben Finn, angående extra utbetalning till föreningar, den 30 september 2010.
Dnr KU 2009/0007.
8. Skrivelse från LUGI Motionsförening: Ang. uppsägning av hyreskontrakt mellan Lunds kommun och LUGI Motionsförening gällande Victoriastadion, den 30 september 2010.
Dnr KU 1998/0004.
9. Skrivelse från Stefan Bergqvist, Lunds tyngdlyftningsklubb: Nya framgångar för lundaidrottare, den 30 september 2010.
Dnr KU 2010/0225.
10. Skrivelse, för kännedom, från Östra Torns Ryttarförening över föreningens renoveringsbehov för perioden 2010-2012, den 28 september
2010.
Dnr KU 2004/0244.
11. Protokoll från sammanträde med Kommunala Handikapprådet/ Kommunala Pensionärsrådet den 31 augusti 2010.
12. GNP 2011-2013. Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 18 juni 2010.
Dnr KU 2010/0077.
13. Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010, § 198: Handikapplan för Lunds kommun – Full delaktighet för alla.
Dnr KU 2010/0096.
14. Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010, § 202: Anders
Almgren (S) motion ”Fossilfri kommun: Fram för klimatsmarta fordon!”.
Dnr KU 2010/0230.
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§ 135, forts.
15. Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010, § 201: SvenBertil Persson (DV) samt Ulf Nymarks (DV) motion ”Låt 2014 bli
Parkkulturens år och ett Kultur i parkens år!”.
Dnr KU 2010/0027.
16. Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010, § 318: Översyn
av styrdokument inom personalområdet – Riktlinjer för lönesättning.
Dnr KU 2010/0233.
17. Kommunstyrelsens beslut den 6 oktober 2010, § 319: Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun.
Dnr KU 2010/0234.
18. Kommunstyrelsens beslut den 6 oktober 2010, § 332: Från kultur- och
fritidsnämnden – Idrottskompetenscentrum.
Dnr KU 2010/0195.
19. Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2010, § 206: Jörgen
Jörgensen (FP) motion ”Revidering av LundaEko, Agenda 21”.
Dnr KU 2010/0235.
20. Mail från Lena Malmqvist, styrelsen Lunds Civila Ryttarförening: yttrande inför möte 20/10, den 18 oktober 2010.
Dnr KU 2004/0244.
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§ 136
Avtackning
Ordförande Holger Radner (FP) framför å nämndens vägnar ett tack till
bibliotekschef Karin Sandberg, som avgår i pension.

