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§ 137
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande tillägg:
”Idéskiss Folkparken som barn- och kulturhus” tillkommer som extra beslutsärende.
”Översyn av kultur- och fritidsförvaltningens resurser inom kulturverksamheten” tillkommer som extra ärende under ”Rapporter”.

§ 138
Avtal Skrylle
Dnr KU 2004/0144
Förvaltningschef Urban Olsson gör en genomgång av processen med att få
till stånd en ny uppdragsöverenskommelse med Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund om anläggningen Skryllegården.
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§ 139
Kulturpris 2010
Dnr KU 2010/0217
Sammanfattning
Kulturpriset har utdelats sedan 1986. Priset består av en skulptur av konstnären Lars Ekholm
Beslutsunderlag
Förslag till mottagare av kulturpris, den 29 september 2010.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Lunds Kammarmusiksällskap ska erhålla 2010 års kulturpris.

Beslut expedieras till:
Kulturpristagare
Akten
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§ 140
Kulturstipendium 2010
Dnr KU 2010/0087
Sammanfattning
Det hade inkommit totalt 36 ansökningar till Lunds kommuns kulturstipendium 2010.
Beslutsunderlag
Ansökningar till kulturstipendium 2010.
Sammanställning av sökanden till Lunds kommuns kulturstipendium 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med
förvaltningens förslag, beslutar:
att tilldela Natalia Batista (litteratur/illustration), Johanna Friedman
(konst), Ellen Johansson (dans), Mikko Jokela (musik) samt Karl Nyberg
(musik) Lunds kommuns kulturstipendium 2010 på vardera 10.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tilldela Natalia Batista (litteratur/illustration), Johanna Friedman
(konst), Ellen Johansson (dans), Mikko Jokela (musik) samt Karl Nyberg
(musik) Lunds kommuns kulturstipendium 2010 på vardera 10.000 kr.

Beslut expedieras till:
Sökanden av Lunds kommuns kulturstipendium 2010
Akten
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§ 141
Rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) 2010
Dnr KU 2010/0227
Sammanfattning
Lunds kommuns rese- och studiestipendium utdelas som stöd och uppmuntran till ledare för förtjänstfull verksamhet inom ideell förening eller
annat likvärdigt sammanhang.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förslagen till rese- och studiestipendium 2010, den
2 november 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att 2010 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Robert Jeppsson, Dalby Brottarklubb, Martin Liliebladh, LUGI Innebandyklubb samt Jimmy Offesson, Lilla Teatern, som får 5.000 kr vardera.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att 2010 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Robert Jeppsson, Dalby Brottarklubb, Martin Liliebladh, LUGI Innebandyklubb samt Jimmy Offesson, Lilla Teatern, som får 5.000 kr vardera.

Beslut expedieras till:
Ungdomsledarstipendiaterna
Akten
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§ 142
EVP 2011-2013 med budget för 2011.
Stöd och ersättning till Kulturhistoriska föreningen
för södra Sverige, Föreningen Kulturmejeriet, Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård och Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund.
Dnr KU 2010/0011, 2010/0072, 2010/0068 och 2010/0092
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till stöd och ersättning
för 2011 för berörda organisationer.
Göran Fries (V) deltar ej i handläggningen av ersättning till Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut om förutsättningar för ersättning för
2011 den 21 april 2010, § 45.
Ansökningar från berörda föreningar.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 november 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse den 17 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2011 erhåller 8 844 tkr i ersättning för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att resurser om
4 327 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och
underhåll av byggnader,
att Föreningen Kulturmejeriet för 2011 erhåller 2 418 tkr i ersättning för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och 80 tkr för uppdrag att
anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för
tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt uppdragsöverenskommelse,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård erhåller 1 677 tkr i ersättning för verksamhet enligt avtal samt att förvaltningen avsätter medel
för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt avtal, samt
att det för Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund avsätts 2 241 tkr i
ersättning enligt förslag till överenskommelse om uppdrag för Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av Skryllegårdens fastigheter enligt överenskommelse.
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§ 142, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2011 erhåller 8 844 tkr i ersättning för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och att resurser om
4 327 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och
underhåll av byggnader,
att Föreningen Kulturmejeriet för 2011 erhåller 2 418 tkr i ersättning för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse och 80 tkr för uppdrag att
anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för
tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt uppdragsöverenskommelse,
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård erhåller 1 677 tkr i ersättning för verksamhet enligt avtal samt att förvaltningen avsätter medel
för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt avtal, samt
att det för Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund avsätts 2 241 tkr i
ersättning enligt förslag till överenskommelse om uppdrag för Skryllegården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av Skryllegårdens fastigheter enligt överenskommelse.

Protokollsanteckning
Claes Göran Jönsson (S), Cecilia Emanuelsson (MP) och Göran Fries (V)
anför till protokollet:
”Vi har tidigare föreslagit, att nämnden skulle begära ytterligare medel för
att kunna ge ett större ekonomiskt stöd till föreningarna. Då detta inte lett
till ökat anslag till nämnden, har vi inget eget förslag i detta ärende.”

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Lund
Föreningen Byahusets Vänner
Akten
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§ 143
Idéskiss Folkparken som barn- och ungdomskulturhus
Dnr KU 2010/0254
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Folkparken i Lund blir ett
”glokalt” barn- och ungdomskulturhus med barns och ungas kreativitet och
upplevelser i centrum. Verksamheten kombineras med ett regionalt resurscentrum för scenkonst. Lokalbehoven för ett regionalt resurscentrum för
scenkonst måste utredas separat och i samverkan med Kultur Skåne. Förslaget innebär upprustning och ombyggnation av befintliga lokaler samt
tillbyggnad för ett regionalt resurscentrum för scenkonst enligt detaljplan/byggrätt. Visionen bygger på de satsningar på barn- och ungdomskultur som genomförts de senaste åren och på Handlingsplanen för kultur.
Kultur- och fritidsförvaltningen vill med idéskissen göra det möjligt för
serviceförvaltningen att snarast fortsätta sitt arbete med att ta fram underlag för framtida verksamhet i Folkparken.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 9 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ge kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att i samverkan med serviceförvaltningen arbeta vidare enligt idéskissen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ge kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att i samverkan med serviceförvaltningen arbeta vidare enligt idéskissen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Servicenämnden
Akten
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§ 144
Underlag för investeringsberedning inför Investeringsplan 2012-2016
Dnr KU 2010/0254
Sammanfattning
Förslag till investeringsplan för 2012-2016 inför arbetet med ekonomi- och
verksamhetsplan arbetas fram under ledning av kommunstyrelsens arbetsutskott. Inför investeringsberedning i december 2010 ges nämnderna möjlighet att lämna synpunkter på kommunkontorets förslag till Bas för investeringsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar synpunkter på kommunkontorets förslag samt lämnar ytterligare förslag för kultur- och fritidsnämndens område.
Beslutsunderlag
Kommunkontorets förslag till anvisningar och tidplan för investeringsberedning den 27 och 28 september 2010.
Kommunkontorets förslag till Bas för investeringsplan 2012-2016 den 28
september 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse den 12 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (S),
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka förvaltningens förslag med följande tillägg:
att för det fall investeringsresurser anslås för inomhusbad i Dalby resurser
för drift ställs till kultur- och fritidsnämndens förfogande, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samverkan med serviceoch utbildningsförvaltningen samt IFK Lund utreda förutsättningarna för
upprustning av Centrala Idrottsplatsen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för kultur- och
fritidsförvaltningen för åren 2012-2016 om 9 600 tkr per år med tillägg av
investeringsmedel för
-inköp av ny biblioteksbuss 2015 med 4 000 tkr
-förnyelse av utrustning vid Mejeriet med 1 000 tkr per år 2012-2015
samt att ny fotbollsarena vid Klostergårdens idrottsplats genomförs inom
ramen för servicenämndens investeringsplan,
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§ 144, forts.
att tillstyrka kommunkontorets förslag till investeringsplan för servicenämnden med tillägg av investeringsmedel för
- ekonomibyggnad vid Skryllegården
-utveckling av Folkparken för kulturverksamhet
-utveckling av konstgräsplaner enligt redovisad plan
-idrottsanläggning i Veberöd
-ridsportanläggning
-anläggning för skateboard
-bibliotek Solbjer inom Brunnshög
-ungdomskulturhus/estetiskt hus
att till kommunstyrelsen överlämna investeringsbehov för kommunens utbyggnadsprogram för att kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
ska kunna utvecklas i samverkan med serviceförvaltningen och barn- och
skolförvaltningarna inom redovisade utbyggnadsområden,
att kultur- och fritidsnämnden framhåller betydelsen av att föreslagna investeringsåtgärder måste ges täckning i ram för driftbudget för att kunna hanteras inom nämndens verksamhet.
att för det fall investeringsresurser anslås för inomhusbad i Dalby resurser
för drift ställs till kultur- och fritidsnämndens förfogande, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samverkan med serviceoch utbildningsförvaltningen samt IFK Lund utreda förutsättningarna för
upprustning av Centrala Idrottsplatsen.

Protokollsanteckning
Ledamoten Zoltan G-Wagner (KD):
”Ytterligare förtydligande:
Ärendet behandlas som en viljeinriktning för arbetet med framtida investeringar. Varje i ärendet omtalat objekt ska i framtiden prövas och beslutas separat av nämnden.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Akten
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§ 145
Motion om ökad samordning/samverkan av verksamheter i Lunds kommun
Dnr KU 2010/0244
Sammanfattning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion
om ökad samordning/samverkan av verksamheter i Lunds kommun.
Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion ”Motion om ökad samordning/samverkan av verksamheter i Lunds kommun”, den 27 augusti
2010.
Samverkan – Barn och unga, skolförvaltningarna, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, den 24 september 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att bifalla motionen, samt
att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med
följande strykningar:
sidan 1:
• I stället för att enbart, som motionen föreslår, utreda och komma med
förslag på åtgärder som ökar samverkan och lokalt inflytande, föreslår
förvaltningen att ett pilotområde utses. Detta område bör vara Dalby.
sidan 5:
Styckena om Dalby – Pilotområde för ökad samverkan samt ökat lokalt inflytande och Fokus Dalby.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att bifalla motionen, samt
att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med
följande strykningar:
sidan 1:
• I stället för att enbart, som motionen föreslår, utreda och komma med
förslag på åtgärder som ökar samverkan och lokalt inflytande, föreslår
förvaltningen att ett pilotområde utses. Detta område bör vara Dalby.
sidan 5:
Styckena om Dalby – Pilotområde för ökad samverkan samt ökat lokalt inflytande och Fokus Dalby.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 146
Yttrande över rapporten Samverkan Barn och unga
Dnr KU 2010/0251
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning gällande övergripande
samordning av barn- och ungdomsfrågor i Lunds kommun. Redovisningen
av granskningen resulterade i att kommunstyrelsen gav kommunkontoret i
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utarbeta ett förslag till
övergripande samordning av barn- och ungdomsfrågor.
Beslutsunderlag
Rapport, Samverkan Barn och unga, den 24 september 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna rapporten med förslaget att genomgående ersätta begreppet
planeringsgrupp med nätverksgrupp, samt
att fastställa samverkansmodellen med lokalt samverkande nätverksgrupper för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna rapporten med förslaget att genomgående ersätta begreppet
planeringsgrupp med nätverksgrupp, samt
att fastställa samverkansmodellen med lokalt samverkande nätverksgrupper för barn och unga.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 147
Skjutbana
Dnr KU 2010/0250
Sammanfattning
I snart 50 år har Lunds kommun försökt finna en lösning på hur man kan
ersätta den nerlagda gevärsskjutbanan i Lund och på senare tid de ännu befintliga gevärsskyttebanorna för gevär 6,5, 300m. Genom beskedet från
P7/Södra Skånska Regementet att det inte är möjligt att utveckla det civila
skyttet på deras skjutbanor föreslår förvaltningen att kommunen inte ska
fortsätta att försöka ersätta de befintliga skjutbanorna med en ny bana för
gevär 6,5, 300m skytte.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (S),
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avsluta arbetet med att försöka skapa en ersättning för gevär 6,5, 300mskytte inom Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avsluta arbetet med att försöka skapa en ersättning för gevär 6,5, 300mskytte inom Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Akten
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§ 148
Rapporter
A. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman redovisar uppföljning för ekonomi och verksamhet
per den 31 oktober 2010.
B. Folkhälsorapport
Dnr KU 2010/0204
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen informerar om ”Folkhälsorapport.
Lunds kommun 2009”.
C. 30 november-arrangemanget
Kulturchef Torsten Schenlaer redogör för planerna för 30 novemberarrangemanget.
D. Konstnärsateljéer och utställningslokaler för bildkonst
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om planer för konstnärsateljéer
och utställningslokaler för bildkonst.
E. Översyn av kultur- och fritidsförvaltningens resurser inom
kulturverksamheten
Dnr KU 2010/0179
Förvaltningschef Urban Olsson redogör för rapporten ”Organisationsöversyn av kultur- och fritidsförvaltningens resurser för kulturverksamheten i
Lund” av Plan B.
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§ 149
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 13).
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§ 150
Meddelanden
1. Musik i Syd: Tackbrev till kommunledningen gällande Lund International Choral Festival 2010.
Dnr KU 2010/0106.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 oktober 2010, § 228:
Ridhuset – lägesrapport.
Dnr KU 2004/0244.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2010, § 215: Delårsrapport per 31 augusti 2010 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall
för Lunds kommun.
Dnr KU 2009/0007.
4. Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2010, § 214: Från byggnadsnämnden – översiktsplan för Lunds kommun (ÖP 2010).
Dnr KU 2009/0050.
5. Skrivelse från Margareta Lindstrand angående kommunens offentliga
utsmyckning.
Svarsskrivelse till Margareta Lindstrand.
Dnr KU 2010/0253.

