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§ 61
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg under rubriken Rapporter: ”Utvärdering
av utbildning på Örenäs och av målworkshops”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Information om Kulturskolans verksamhet
Kulturskolechef Håkan Carlsson informerar om Kulturskolans verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Begäran om medel för genomförande av Lunds Integrations- och Mångfaldsrunda 2011
Dnr KU 2011/0120
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan några år fått i uppdrag att genomföra
integrations- och mångfaldsrundan i Lunds kommun. Resurser för kommunens
integrationsarbete avsätts inom kommunstyrelsens budget medan resurser för
handläggning finns inom kultur- och fritidsförvaltningens budget. Kultur- och
fritidsnämnden begär att medel om 125 000 kr för genomförande av integrationsoch mångfaldsrundan överförs till nämndens budget för 2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att begära utökning av ram för driftbudget med 125 000 kr för 2011 för genomförande av Lunds Integrations- och Mångfaldsrunda.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Föreningen Byahusets Vänner i Södra Sandby
Dnr KU 2010/0213
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 mars 2011 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över grunderna för bidrag till Byahuset Vänner
och att eventuellt utarbeta förslag till uppdragsöverenskommelse. Förvaltningen
har haft förnyade samtal med föreningen och menar att det inte är rimligt att betala ut ett bidrag utan att kultur- och fritidsnämnden anger tydligare syfte och
mål för vad pengarna ska användas till. Verksamheten ska utgå från uppdraget
för den öppna fritidsverksamheten och komplettera den områdesbaserade fritidsverksamheten utifrån de behov som kultur- och fritidsförvaltningen bedömer
finns i Södra Sandby.
Förvaltningen föreslår att föreningen Byahusets Vänner senast den 1 augusti redovisar en åtgärdsplan över hur de kan driva en verksamhet för att följa intentionerna i nuvarande uppdrag för den öppna fritidsverksamheten för åldersgruppen
10-12 år. Föreningen ska samtidigt redovisa en hållbar finansieringsplan för föreningens totala verksamhet. Om såväl åtgärdsplan för verksamheten som finansieringsplan uppfyller kraven ska en uppdragsöverenskommelse tas fram. Om
föreningen inte klarar att presentera planer som uppfyller kraven kommer förvaltningen att föreslå att bidraget dras in från och med 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 1997, § 141.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 december 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2011.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 mars 2011, § 31.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2011.
Yrkande (a)
Holger Radner (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden yrkar,
att ge förvaltningen i uppdrag att av föreningen Byahusets Vänner till den 1 augusti 2011 begära in en åtgärdsplan för verksamheten enligt förvaltningens förslag samt en hållbar finansieringsplan för den totala verksamheten.
Yrkande (b)
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreningen Byahusets Vänner för 2011 tilldelas 200 tkr genom omfördelning
av anslag inom kultursektorn.
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång (b)
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Holger Radners (FP) yrkande.
Nej för bifall till Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Holger Radner (FP), Louise Burman (M), Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik
(FP), Zoltan G-Wagner (KD), Joakim Friberg (S), Jakob Green Werkmäster (S),
Tord Håkansson (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V)
röstar ja.
Sven Ingmar Andersson (C) röstar nej.
Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kultur- och fritidsnämnden således i enlighet med Holger Radners (FP) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att av föreningen Byahusets Vänner till den 1 augusti 2011 begära in en åtgärdsplan för verksamheten enligt förvaltningens förslag samt en hållbar finansieringsplan för den totala verksamheten.

Reservationer
Sven Ingmar Andersson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Föreningen Byahusets Vänner
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Ansökan från Torns Ryttarförening om ett kommunalt bidrag på 130 000 kr
Dnr KU 2011/0100
Sammanfattning
Torns Ryttarförening är en ideell förening med ca 300 medlemmar, varav ca
75 % barn och ungdomar 7-20 år. Torns Ryttarförening bedriver en omfattande
ridskola och ridanläggning som är öppen för många ungdomar efter skoltid,
kvällar, helger och skollov. Föreningen är öppen för alla och föreningens motto
är ”Från amatör till elit, och hela vägen dit”.
Torns Ryttarförening äger själv sin ridanläggning och tyvärr har det under vinter
och vår uppstått akuta ekonomiska problem på grund av oförutsedda utgifter,
bl.a. underhållsarbete.
Föreningen ansöker om ett kommunalt bidrag på 130 000 kr för att kunna fortsätta med sin uppskattade verksamhet och ridskola.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser föreningens verksamhet som en mycket bra
verksamhet. Det är viktigt att verksamheten kan leva kvar och kan fortsätta driva
sin ridanläggning, men med nuvarande stödformer finns ej möjlighet att stödja
föreningen för att klara av underhåll eller investeringar av fastigheter, utöver det
bidrag föreningen erhåller i form av lokalkompensationsbidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Torns Ryttarförening, den 31 mars 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå ansökan från Torns Ryttarförening med motiveringen att inga ekonomiska resurser finns avsatta i budgeten till ett kommunalt bidrag.

Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (KD):
”Ridningen behöver stöd för att bibehålla det befintliga utbudet för främst ungdomar. Torns Ryttarförening har under flera decennier givit ungdomar möjlighet
till ridning oberoende om man haft egen ponny eller inte. Verksamheten är
oomtvistat välskött.
Torns RF har vänt sig till kultur- och fritidsnämnden för att få ekonomiskt stöd
för att avhjälpa skador som uppkommit på anläggningen under den gångna vintern samt för vissa ökade personalkostnader. Nämnden måste avslå ansökan då
inga sådana ekonomiska verktyg finns att tillgå inom nämndens ansvarsområde.
Genom Torns RF ansökan aktualiseras behovet av att nämnda ekonomiska verktyg måste utarbetas. ”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Torns Ryttarförening
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Remiss: Herman Erik Gumaelius medborgarförslag,
Konsthallens ytterentré
Dnr KU 2011/0094
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig om ett medborgarförslag. Herman Gumaelius föreslår en utredning med syfte att förändra och förbättra Lunds konsthalls entré.
Beslutsunderlag
Herman Gumaelius medborgarförslag, den 10 februari 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att översända förvaltningens förslag till yttrande till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Skrivelse från Zoltan G-Wagner (KD) och Erik Hammarström (MP): Välkomstpaket för nya studenter
Dnr KU 2011/0083
Sammanfattning
I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår Zoltán G-Wagner (KD) och
Erik Hammarström (MP) att kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett välkomstpaket till nya studenter vid Lunds universitet med information om kommunens idrotts- och kulturanläggningar för att distribueras på Hälsningsgillet vid
terminens början. De påpekar också att fria eller rabatterade entréavgifter för
studenter kan stimulera till besök.
Sedan förvaltningens tjänsteskrivelse sammanställts har kommunkontoret tagit
fram ett förslag om att dela ut 200 välkomstpaket på Hälsningsgillet den 2 september som ett pilotprojekt. Om detta blir av ämnar förvaltningen delta med ”Gå
två betala för en” vid ett bowlingbesök samt vid ett arrangemang av Lunds Teaterförening.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Zoltán G-Wagner (KD) och Erik Hammarström (MP), den 9 mars
2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2011.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att skrivelsen anses besvarad genom kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse; samt
att vidarebefordra skrivelsen till kommunkontoret för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att skrivelsen anses besvarad genom kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse; samt
att vidarebefordra skrivelsen till kommunkontoret för kännedom.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

11

2011-05-19

§ 68
Rapporter
A. Budgetuppföljning 2011-04-30
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningen redovisar en budgetuppföljning per den 30 april 2011 samt redogör för kostnader för ombyggnad av Högevallsbadet.
B. Budgetberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 maj 2011
Dnr KU 2010/0254
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om budgetberedningen med kommunstyrelsens arbetsutskott.
C. Folkparkens framtida användning
Dnr KU 1998/0165
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om nuläget gällande Folkparkens framtida användning.
D. Idrottskompetenscentrum i Lund
Dnr KU 2010/0195
Idrottskonsulent Mikael Johansson informerar om rapporten ”Idrottskompetenscentrum i Lunds kommun”. Den presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj. Kommunkontoret har nu i uppdrag att skriva fram ärendet till
kommunstyrelsen.
E. Sommar Lund
Dnr KU 2011/0125
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om arrangemangen i SommarLund,
som invigs den 15 juni 2011.
F. Tidsplanering EVP 2012-2014
Dnr KU 2010/0254
Förvaltningschef Urban Olsson redogör för tidsplaneringen för arbetet med EVP
2012-2014 med budget 2012.
G. Avrapportering nämndens arbetsgrupper
Dnr KU 2011/0029
Vice ordförande Louise Burman (M) rapporterar från möte med idrotts- och fritidsgruppen och kulturchef Torsten Schenlaer rapporterar från möte med biblioteks- och kulturgruppen.
H. Utvärdering av utbildning på Örenäs och av målworkshops
Dnr KU 2010/0277, KU 2010/0254
Förvaltningschef Urban Olsson presenterar dels en utvärdering av nämndsutbildningen på Örenäs 8-9 mars och dels en utvärdering av målworkshops den 14
och den 28 mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 7).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Meddelanden
Protokoll från sammanträde med Samrådsgruppen för Skrylleområdet den 15
april 2011.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 april 2011, § 58: Dalby södra –
Påskagänget/stationsområdet lokal programutredning skola och förskola.
Dnr KU 2004/0070.
Protokoll från sammanträde med Kommunala Handikapprådet Lund den 15 mars
2011.
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2011, § 168: Utseende av personuppgiftsombud.
Dnr KU 2011/0140.
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2011, § 174: Servicenämnden avseende utökning av kostnadsram för om- och tillbyggnad av Lund Innerstaden 3:32, Högevallsbadet.
Dnr KU 2005/0100.
Upprop till kultur- och fritidsnämnden: Stöd Byahuset i Södra Sandby – se till att
verksamheten kan fortsätta och utökas, den 17 maj 2011.
Dnr KU 2010/0213.
Information från Föreningen Byahusets Vänner, den 18 maj 2011.
Dnr KU 2010/0213.

Justerare

Utdragsbestyrkande

