Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2011-03-17
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl 17:30 – 20.10
Radner Holger (FP)
Burman Louise (M)
Friberg Joakim (S)
Martin Klette (FP)
Andersson Sven Ingmar (C)
Wagner Zoltán G- (KD)
Nilsson Bengt E (S)
Håkansson Tord (S)
Jönsson Fahoum Saima (V)

Ersättare:

Swahn Birger (M), tjänstgörande för Adrian Borin (M)
Lindquist Björn (M)
Anehamre Börje (M)
Kristensson Anders (FP)
Brådvik Gunnar (FP)
Gun Jönsson (C)
Werkmäster Green Jakob (S)
Helgason Jon (S)
Hammarström Erik (MP), tjänstgörande för Lena Chabi (MP)
Kronberg Lena (V)

Justerare:

Birger Swahn (M)

Paragrafer:

§§ 28 - 42

Plats/tid för justering:

Kultur- och fritidsförvaltningen, tisdagen den 22 mars 2011.

Underskrifter:

Sekreterare
Kerstin Gustafsson

Ordförande
Radner Holger

Justerare
Birger Swahn

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

17 mars 2011

Datum då anslaget sätts upp:

24 mars 2011

Datum då anslaget tas ned: 14 april 2011

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Kerstin Gustafsson

1

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-17

Övriga närvarande:

Justerare

Urban Olsson, Förvaltningschef
Eva Palm, Administrativ chef
Karin Bergendorff, Bibliotekschef
Torsten Schenlaer, Kulturchef
Magnus Malmborg, Idrottschef
Dan Kanter, Fritidschef
Holger Andersson, Utvecklingsstrateg
Jacob Fridblom, PA-konsult
Per Hellman, Ekonom
Ulf Cronqvist, Ekonom
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, Förvaltningssekreterare

Utdragsbestyrkande

2

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-17

§ 28
Dagordning
Dagordningen fastställes.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Information om miljöledningsarbetet
Ekonom Ulf Cronqvist informerar om miljöledningsarbetet i kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Information om Förutsättningar Ekonomi- och
verksamhetsplan 2012-2014 med budget 2012
Dnr KU 2010/0254
Ekonom Per Hellman informerar om förutsättningar avseende Ekonomi- och
verksamhetsplan 2012-2014 med budget 2012 samt presenterar en tidsplan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Anhållan om bidrag till Byahuset i Södra Sandby
Dnr KU 2010/0213
Sammanfattning
Byahusets vänner har hos kommunstyrelsen anhållit om utökat bidrag om
200 tkr då ekonomin i föreningen inte klarar ökade driftskostnader. För 2011 får
föreningen 313 tkr i bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och uppmanat nämnden att undersöka möjligheterna att inrymma annan
offentlig verksamhet i Byahuset samt återkomma med rapport i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 december 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2011.
Yrkanden
Holger Radner (FP), med instämmande av Joakim Friberg (S), yrkar att kulturoch fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i maj se över grunderna för
bidraget till Byahusets Vänner och att eventuellt utarbeta förslag till uppdragsöverenskommelse.
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att förvaltningen inkommer till nämnden med en mera detaljerad redovisning av
premisserna och resonemangen till grund för slutsatsen om att medel ifråga inte
finns att tillgå inom budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) med fleras yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i maj se över grunderna för
bidraget till Byahusets Vänner och att eventuellt utarbeta förslag till uppdragsöverenskommelse.
Reservation
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Ansökan från PIL till Projekt Idrottsutveckling i Lund
Dnr KU 2011/0018
Sammanfattning
PIL ansöker om ett projektbidrag under en treårsperiod (2011-04-01 – 2014 – 03
-31) med totalt 444 000 kr (148 000 kr/år) för att starta Idrottsutveckling i Lund.
Poster angivna i ansökan är personalkostnader (en kvarts tjänst 25 %), lokalkostnader samt administrationskostnader.
Beslutsunderlag
Ansökan från PIL, den 27 januari 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2011.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
avslå ansökan från PIL med motiveringen att inga ekonomiska resurser finns avsatta för år 2011, samt att avvakta dels det idrottspolitiska programmet och dels
utredningen om idrottens framtida organisation.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att bifalla ansökan från PIL om projektbidrag för att starta Idrottsutveckling i
Lund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
avslå ansökan från PIL med motiveringen att inga ekonomiska resurser finns avsatta för år 2011, samt att avvakta dels det idrottspolitiska programmet och dels
utredningen om idrottens framtida organisation.
Reservation
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden saknar för närvarande möjligheter till projektbidrag
inom fritids- och idrottssektorn.
Under förra valperioden beslutade nämnden - efter ett (S)-förslag - att i samband
med beredande av ett nytt idrottspolitiskt program prova möjligheten att införa
ett projektbidrag för bl a idrottsföreningar.
Beslut expedieras till:
PIL
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Ansökan från Lundabygdens Prova På IF till Projekt
Bredda Lundaidrotten
Dnr KU 2011/0019
Sammanfattning
Lundabygdens Prova På IF är en sammanslutning för prova på föreningar inom
Lunds kommun som funnits i Lund sedan 2005, där man startade Värpinge IF
och som nu består av fem lokala föreningar. Föreningarna bedriver flera olika
prova på grupper, sommarkollo och arbetar aktivt för att söka upp nya målgrupper och därmed bredda verksamheten.
Föreningen ansöker om ett projektbidrag på 148 000 kr per år under två år att
användas till att säkerställa föreningarnas verksamhet och organisation i Lund.
Skrivelsen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
direkt besvarande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Lundabygdens Prova På IF, den 27 januari 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2011.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå ansökan från Lundabygdens Prova På IF med motiveringen att inga
ekonomiska resurser finns avsatta i budgeten för projektbidrag.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att bifalla ansökan om projektbidrag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan från Lundabygdens Prova På IF med motiveringen att inga
ekonomiska resurser finns avsatta i budgeten för projektbidrag.
Reservation
Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Beslut expedieras till:
Lundabygdens Prova På IF
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Skrivelse från Veberöds Byaråd angående konstgräsplan
i Veberöd 2011
Dnr KU 2011/0046
Sammanfattning
Veberöds Byaråd beskriver idrottens förutsättningar i Veberöd med tonvikt på
behov av anläggande av konstgräsplan. Byalaget redogör för hur behovet av planer för fotboll ökat till följd av ökat invånarantal och begär att en konstgräsplan
anläggs i Veberöd under 2011.
Skrivelsen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
direkt besvarande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Veberöd Byaråd den 15 februari 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2010.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som svar till Veberöds Byaråd meddela att konstgräsplan i Veberöd enligt
plan ska genomföras under 2013 om nämndens ram tillförs medel för ökad driftkostnad i ram för driftbudget, samt
att genomförande av konstgräsplan i Veberöd kan påbörjas tidigare än 2013 om
tillräckliga investeringsmedel och tillägg i ram av medel för ökad driftkostnad
finns i tillräcklig omfattning efter det att konstgräsplan vid Linero idrottsplats
genomförts.
Zoltan G-Wagner (KD) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som svar till Veberöds Byaråd meddela att det inte finns möjlighet att anlägga
konstgräsplan i Veberöd under 2011.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som svar till Veberöds Byaråd meddela att konstgräsplan i Veberöd enligt
plan ska genomföras under 2013 om nämndens ram tillförs medel för ökad driftkostnad i ram för driftbudget, samt
att genomförande av konstgräsplan i Veberöd kan påbörjas tidigare än 2013 om
tillräckliga investeringsmedel och tillägg i ram av medel för ökad driftkostnad
finns i tillräcklig omfattning efter det att konstgräsplan vid Linero idrottsplats
genomförts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Zoltan G-Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Veberöds Byaråd
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Remiss motion ”Lund som fristad för författare,
kompositörer eller bildkonstnärer”
Dnr KU 2010/0062
Sammanfattning
Kommunkontoret har till kultur- och fritidsnämnden remitterat en motion från
Vänsterpartiet (Nita Lorimer och Daniel Stolt) angående inrättandet av en fristad
i Lund för författare, kompositörer eller bildkonstnärer.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2011.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att översända förvaltningens yttrande till Kommunkontoret.
Joakim Friberg (S), med instämmande av Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson
(S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V), yrkar att kulturoch fritidsnämnden beslutar:
att nämnden uttalar sig positivt till att Lund går med i ICORN enligt motionen.
Vi anser dock att detta bör vara en kommunövergripande verksamhet som inte
ska ligga på en enskild nämnd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att översända förvaltningens yttrande till Kommunkontoret.
Reservation
(S), (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Delegations- och verkställighetsordning: Revidering
Dnr KU 2002/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till revidering av kulturoch fritidsnämndens Delegations- och verkställighetsordning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med reviderat förslag till ändringar i Delegations- och verkställighetsordning, den 4 mars 2011.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens reviderade förslag till ändringar och tillägg i Delegations- och verkställighetsordning.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 37
Förslag till direktiv för arbetsgrupper inom kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KU 2011/0029
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2011 att inrätta en biblioteks- och kulturgrupp samt en idrotts- och fritidsgrupp. Arbetsgrupperna ska ha
en rådgivande roll inför beslut. Varje arbetsgrupp består av åtta förtroendevalda
med fyra från alliansen och fyra från oppositionen. Presidiet är representerat i
båda grupperna. Därutöver kommer berörda tjänstemän att ingå i arbetsgrupperna. Förvaltningen fick i uppdrag att utarbeta förslag till direktiv för arbetsgrupperna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2011.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 februari 2011, § 24
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse den 11 mars 2011.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till direktiv för arbetsgrupper inom kultur- och fritidsnämnden, med en ändring:
Antal sammankomster preciseras inte.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till direktiv för arbetsgrupper inom kultur- och fritidsnämnden, med en ändring:
Antal sammankomster preciseras inte.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 38
Friskvårdsbidrag
Dnr KU 2011/0056
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till nivå på det årliga
friskvårdsbidraget till medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att möjligheten till friskvård på arbetstid
tas bort och att ett årligt friskvårdsbidrag på 1 250 kronor upp till 1 700 kronor,
beroende på förvaltning, införs under 2011.
I kommunstyrelsens beslut ingår, att respektive nämnd årligen ska fatta beslut
om friskvårdsbidragets beloppsnivå. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår
att friskvårdsbidragets storlek år 2011 ska uppgå till 1 400 kronor. Friskvårdsbidraget riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare samt visstidsanställda
över sex månader. Deltidsanställda erbjuds samma ersättning som heltidsanställda, som ett led i förvaltningens strävan om en god personalpolitik. Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av förmånen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, § 48.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2011.
Yrkanden
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till friskvårdsbidrag.
Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att friskvårdsbidraget ska uppgå till 1 700 kr/år och person.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till friskvårdsbidrag.
Reservationer
Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
(S) reserverar sig skriftligt. (Bilaga 3).

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Ny tidpunkt för genomförande av LitteraLund
Dnr KU 2011/0075
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att tidpunkten för festivalen LitteraLund
flyttas till april. Första genomförande i april 2012.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2011.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att flytta genomförandet av den årliga festivalen LitteraLund till vårsäsongen,
med första genomförande i april 2012.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Rapporter
A. Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2010 till 2011
Dnr KU 2010/0011
Ekonom Per Hellman redogör för KS AUs förslag till överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2010 till 2011.
B. Investeringsbudget 2011 med överföringar från 2010
Dnr KU 2010/0011
Ekonom Per Hellman redogör för KS AUs förslag till överförande av investeringsresurser från 2010 till 2011.
C. Utredning Centrala Idrottsplatsen
Dnr KU 2011/0063
Idrottschef Magnus Malmborg redogör för utredning angående ombyggnad av
friidrottsanläggningen på Centrala Idrottsplatsen.
D. Folkparken
Dnr KU 1998/0165
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen
har fått i uppdrag att i samråd med serviceförvaltningen ta fram ett fördjupat underlag med dels en driftkostnadskalkyl dels en fördjupning av idéskissen om ett
barn- och ungdomskulturhus i Folkparken.
Uppdraget ska redovisas före utgången av första kvartalet 2011.
E. Medarbetarenkät
Dnr KU 2011/0062
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om genomförd medarbetarenkät på
förvaltningen.
F. Högevallsbadet
Dnr KU 2005/0100
Idrottschef Magnus Malmborg informerar om konsekvenser av om- och tillbyggnad av Högevallsbadet.
G. Granskning av kommunens styrning av ekonomiadministrationen
Dnr KU 2011/0053
Förvaltningschef Urban Olsson redogör för pågående och planerade åtgärder
med anledning av revisionsrapporten.
H. Granskning av nämndernas arbete med att skapa förutsättningar för
den goda arbetsplatsen
Dnr KU 2011/0052
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om revisionsrapporten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 4).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Meddelanden
Socialnämndens beslut den 9 februari 2011, § 40: Yttrande över kommunrevisionens granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst.
Dnr KU 2011/0051.
Inkommen skrivelse från Lars Claesson avseende biblioteket på Väster.
Svarsbrev.
Dnr KU 2011/0043.
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, § 56: Övergripande sam-ordning
av barn- och ungdomsfrågor.
Dnr KU 2010/0251.
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, § 51: Jämförelsenätver-ket Tumstocken, resultat och erfarenheter.
Dnr KU 2011/0055.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 februari 2011, § 35: Folkparkens
framtida användning – lägesrapport.
Dnr KU 1998/0165.
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, § 57: Kultur- och fritidsnämndens begäran om överförande av medel för år 2011 för eftersatt underhåll
av idrotts- och fritidsanläggningar.
Dnr KU 2010/0011.
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2011, § 48: Utvärdering av friskvård på
arbetstid samt förslag till kommungemensamt friskvårdsbi-drag.
Dnr KU 2011/0056.
Servicenämndens beslut den 16 februari 2011, § 20: Igångsättningstill-stånd för
Mötesplats Klostergården för bibliotek och fritid.
Dnr KU 2007/0205.
Skrivelser från Ulf Berggren angående Folkparken.
Svarsbrev.
Dnr KU 2011/0027.
Meddelande från byggnadsnämnden angående Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl i Lund, Lunds kommun.
Dnr KU 1999/0270.
Inkommen skrivelse från Louis Mitchell Music om delegationsbeslut.
Dnr KU 2010/0285.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-17

Justerare

Utdragsbestyrkande
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