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Utbildningskansliets sammanträdesrum, Stortorget 1, kl. 17.30 – 21.30.
Gösta John Bredberg (fp), ordförande
Ronny Johannessen (m), vice ordförande
Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (m)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v), 17.30-20.00, §§ 68-74
Birger Swahn (m)
Louise Nygren (m)
Anders Kristensson (fp)
Gun Jönsson (c)
Joakim Friberg (s), tjänstgörande för Helen Rosenberg (s)
Ulla Ahl (s)
Roger Lönnebjer (s)
Ann-Sofie Severinsson (s)
Yngve Petersson (mp)

Stefan Sköld, förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Hans-Martin Hansen, utvecklingschef
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Bengt Persson, utvecklingsstrateg
Ulf Cronqvist, miljösamordnare
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Urban Olsson, idrotts- och fritidschef
Karin Sandberg, bibliotekschef
Håkan B Carlsson, kulturskolechef
Magnus Malmborg, idrottsintendent
Katarina Scott, ekonom
Richard Willford, projektledare
Anders Lerner
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Joakim Friberg (s)
Kultur & Fritid, torsdagen den 19 juni 2008, kl 15.00.

Underskrifter: Sekreterare

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 68 - 78.

Ordförande …………………………………..
Gösta John Bredberg
Justerare

……………………………………
Joakim Friberg
________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2008-06-11
Datum då anslaget sätts upp: 2008-06-23
Datum då anslaget tas ned: 2008-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………
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§ 68
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar:
Punkt nr 6 ”Lund som Europas kulturhuvudstad 2014: Lunds ansökan till
Sveriges regering” behandlas som första punkt under rubriken Rapporter.
Ärendet ”Förslag avseende taxor för skollokaler läsåret 2008/2009” tillkommer som sista ärende under rubriken Beslutsärenden.
”Klostergårdens idrottsområde” tillkommer som sista punkt under rubriken
Rapporter.

§ 69
Plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun:
Redovisning av uppdraget om företagsservice
Dnr KU 2006/0254
Bibliotekarierna Birgit Ahlquist och Brita Graumann informerar om Lunds
stadsbiblioteks företagsservice.

§ 70
Utveckling av Klostergårdens idrottsområde
Dnr KU 1999/0180
Idrottsintendent Magnus Malmborg informerar om uppförandet av ny ishall på Klostergårdens idrottsområde.

§ 71
Integrations- och mångfaldsrundan 2008
Utvecklingsstrateg Bengt Persson informerar om integrations- och mångfaldsrundan den 17-24 maj.
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§ 72
Handlingsplan för Kulturpolitisk strategi: Styrgrupp
Dnr KU 2003/0250
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta en styrgrupp bestående av Gösta John Bredberg (fp), Ronny
Johannessen (m), Claes Göran Jönsson (s), Sven Ingmar Andersson (c) och
Yngve Petersson (mp) för handlingsplan för Kulturpolitisk strategi.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 73
Förslag till utredningsdirektiv för översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund
Dnr KU 2008/0141
Sammanfattning
Vid gemensamma presidieöverläggningar den 3 april 2008 beslutade presidierna från utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad, barnoch skolnämnd Lund öster och kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningscheferna i uppdrag att ta fram direktiv för en gemensam utredning av
skolbarnsomsorgen för 10-12 åringarna.
Beslutsunderlag
Gemensam tjänsteskrivelse från barn- och skolförvaltning Lunds stad,
barn- och skolförvaltning Lund öster samt kultur- och fritidsförvaltningen
den 28 maj 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till direktiv för utredning av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förslag till direktiv för utredning av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund.

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund öster
Akten
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§ 74
Skrivelse från socialdemokraterna –
Kultur- och fritidsnämndens folkhälsomedverkan i att
bryta trenden med ökande antal fall av hudcancer
Dnr KU 2008/0123
Sammanfattning
Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden föreslår i skrivelse till
nämnden, att förvaltningen får i uppdrag att inventera och lägesbeskriva
samtliga kommunala utomhusbad i Lund avseende om det finns tillräckligt
med skuggmiljöer/träd och att återkomma till nämnden med en rapport och
förslag till eventuella åtgärder.
Beslutsunderlag
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden: Kulturoch fritidsnämndens folkhälsomedverkan i att bryta trenden med ökande
antal fall av hudcancer den 16 april 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Sven Ingmar Andersson (c), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 75
Förslag avseende taxor för skollokaler läsåret
2008/2009
Dnr KU 2007/0203
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamheterna i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige fastställer taxorna efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Inom vissa av förvaltningens områden behandlades taxeändringsförslag under hösten 2007, för övriga taxor inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde har kommunfullmäktige fastställt taxor i
maj 2008.
I avvaktan på ett förslag till taxor för skollokaler från den styrgrupp, som
tillsatts i ärendet, har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat förslag till
taxor för skollokalerna i Lunds kommun för läsåret 2008/2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2008.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att för fastställande överlämna förslag till taxor, kategori 2, 3 och 4, för
skollokaler i Lunds kommun för läsåret 2008/2009 till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att för fastställande överlämna förslag till taxor, kategori 2, 3 och 4, för
skollokaler i Lunds kommun för läsåret 2008/2009 till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 76
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld informerar om tidsplan för Lunds ansökan
till Sveriges regering. Ärendet ska behandlas i kultur- och fritidsnämnden
vid sammanträde den 20 augusti 2008. Projektledare Richard Willford och
Anders Lerner informerar om arbetet med ansökan. Ekonom Katarina
Scott redogör för process, resurser och ekonomi för projektet.
B. Månadsuppföljning per den 31 maj 2008
Dnr KU 2007/0037
Miljösamordnare Ulf Cronqvist redovisar en budgetuppföljning till och
med den 31 maj 2008.
C. Kommunstyrelsens förslag om EVP 2009-2011 med budget
2009
Dnr KU 2008/0018
Förvaltningen presenterar kommunstyrelsens förslag om EVP 2009-2011
för kultur- och fritidsnämnden.
D. Klostergårdens idrottsområde
Dnr KU 1999/0180
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen redogör för utredning och förslag
när det gäller placering av fotbollsplaner i området.
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§ 77
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 7).
Ersättare Roger Lönnebjer (s) efterfrågar beslutsunderlag för delegationsbeslut 2008/208 gällande beviljande av föreningsbidrag (idrott) för ungdomsverksamhet till Lunds Sportklubb. Underlaget ska presenteras vid
nämndens sammanträde den 20 augusti 2008.
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§ 78
Meddelanden
1. Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 7 maj 2008, § 74: Vision
Påskagänget III. Skolbyggnad på Påskagänget.
Dnr KU 2008/0030.
2. Utbildningsnämndens beslut den 14 maj 2008, § 68: Fördelning av anslag enligt Modell för gemensam investeringsprövning för förskola och
grundskola.
Dnr KU 2007/0037.
3. Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL): Aktivitetsstödet skärs ned – Hjälp till att protestera.
Dnr KU 2008/0018.
4. Protokoll från sammanträde med Samrådsgruppen för Skrylleområdet
den 24 april 2008.
5. Ledamoten Zoltan G-Wagner (kd) meddelar, att det arrangeras hälsningsgille för nyanlända studenter på AF Borgen fredagen den 5 september 2008.

