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Christer Wallin (m), tjänstgörande för Ronny Johannessen (m), §§ 92-98
Birger Swahn (m)
Anders Kristensson (fp)
Gun Jönsson (c)
Joakim Friberg (s), tjänstgörande för Helen Rosenberg (s)
Roger Lönnebjer (s), tjänstgörande för Göran Fries (v), §§ 95-98
Ann-Sofie Severinsson (s)
Yngve Petersson (mp)

Stefan Sköld, förvaltningschef
Eva Palm, personalchef
Per Hellman, ekonomichef
Hans-Martin Hansen, utvecklingschef
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Urban Olsson, idrotts- och fritidschef
Katarina Scott, ekonom
Eric Hammarbro, ekonom
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Erland Ståhlberg, scenmästare
Åsa Nacking, konsthallschef
Håkan Carlsson, kulturskolechef
Magnus Malmborg, idrottsintendent
Tor Ohlsson, fritidsintendent
Dan Kanter, fritidsintendent
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Sven Ingmar Andersson (c)
Kultur & Fritid, fredagen den 1 oktober 2008, kl 16.45.
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§ 88
Dagordning
Dagordningen fastställes med ett tillägg: ”Cirkus Cirkör” tillkommer som
sista punkt under rubriken Rapporter.
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§ 89
Delårsrapport per den 31/8 2008 med bokslutsprognos 2008
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport per den 31/8
2008 med prognos för drift- och investeringsbudget 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna delårsrapport med bokslutsprognos per den 31 augusti 2008;
samt
att presidiet får i uppdrag att följa utvecklingen och återkomma med förslag vid nästa månadsuppföljning.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna delårsrapport med bokslutsprognos per den 31 augusti 2008;
samt
att presidiet får i uppdrag att följa utvecklingen och återkomma med förslag vid nästa månadsuppföljning.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 90
Ekonomi- och verksamhetsplan EVP 2009-2011 med
budget 2009: Fördelning av ram för driftbudget 2009
per verksamhetsområde
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till fördelning per verksamhetsområde för 2009 inom ramen för ekonomi- och verksamhetsplan
2009 till 2011.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2008
med bilaga.
Skrivelse från Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL),
den 16 september 2008.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Zoltan G-Wagner
(kd) och Sven Ingmar Andersson (c), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa ramar per verksamhetsområde för 2009 enligt föreliggande
förslag,
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa förslag till
fördelning av fasta bidrag för 2009 med utgångspunkt från givna resurser;
samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa internbudget för 2009 i enlighet med redovisad inriktning vilken skall redovisas som
rapport vid nämndens sammanträde i december.
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, med instämmande av Göran Fries (v) och
Cecilia Emanuelsson (mp), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om tilläggsanslag för 2009
med tre miljoner kronor; samt
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till hur de ska
användas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Gösta John Bredbergs (fp) m fl yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (s) m fl yrkande.
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§ 90, forts.

Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Ronny Johannessen (m)
Adrian Borin (m)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Joakim Friberg (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 fastställa ramar per verksamhetsområde för 2009 enligt föreliggande
förslag,
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa förslag till
fördelning av fasta bidrag för 2009 med utgångspunkt från givna resurser;
samt
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa internbudget för 2009 i enlighet med redovisad inriktning vilken skall redovisas som
rapport vid nämndens sammanträde i december.

Reservation
Claes Göran Jönsson (s), Göran Fries (v) och Cecilia Emanuelsson (mp)
reserverar sig skriftligt. (Bilaga 10).

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 91
Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun
(Arenaparken)
Dnr KU 1999/0270
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Detaljplan för del av
Klostergården 1:5 m fl, Lunds kommun (Arenaparken). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse inrymmande
cirka 450 lägenheter samt anlägga en ny s k aktivitetspark där fotbollsarenan ligger i dag.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl i Lund,
Lunds kommun, den 27 maj 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 10 september 2008.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson
(s), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uppdra till presidiet att tillsammans med förvaltningen slutföra ärendet
och yttra sig över detaljplanen utifrån de synpunkter som framkommit på
sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uppdra till presidiet att tillsammans med förvaltningen slutföra ärendet
och yttra sig över detaljplanen utifrån de synpunkter som framkommit på
sammanträdet.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 92
Förslag till direktiv för utarbetande av Handlingsplan
för Kulturpolitisk strategi i Lunds kommun
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
Förvaltningen har i samarbete med styrgruppen för handlingsplan för kulturpolitisk strategi sammanställt ett förslag till direktiv för utarbetande av
en handlingsplan för kulturpolitisk strategi i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
”Lund välkomnar kultur!, Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun”, den
28 februari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 2008.
”Förslag till ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014”, den
20 augusti 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillstyrka styrgruppens förslag till direktiv för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillstyrka styrgruppens förslag till direktiv för utarbetandet av en handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 93
Skrivelse från Sven Ingmar Andersson (c) och Gun
Jönsson (c) i kultur- och fritidsnämnden: Utställning
av konstverk i kommunal ägo i Konsthallens lokaler
Dnr KU 2008/0176
Sammanfattning
Sven Ingmar Andersson (c) och Gun Jönsson (c) föreslår i skrivelse till
kultur- och fritidsnämnden att nämnden beslutar
att en del av Konsthallen, förslagsvis den mindre kafé- och tidskriftslokaliteten på övre våningen, används för att kontinuerligt utställa konstverk
som är i kommunal ägo, företrädesvis sådana som är nyinköpta eller som
bedöms vara av aktuellt intresse att exponera för en större publik.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sven Ingmar Andersson (c) och Gun Jönsson (c), den 20
augusti 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2008.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, med instämmande av Claes Göran Jönsson (s), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att visa delar av Lunds kommuns konstsamling för allmänheten i en
lokal utanför Stadshallen vid regelbundet återkommande perioder.
Sven Ingmar Andersson (c) yrkar, med instämmande av Martin Klette (fp)
och Zoltan G-Wagner (kd), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att det kan vara lämpligt att vid vissa utställningar visa verk ur Lunds
kommuns konstsamling i Konsthallen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (fp) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Gösta John Bredbergs (fp) m fl yrkande.
Nej för bifall till Sven Ingmar Anderssons (c) m fl yrkande.
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§ 93, forts.

Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (fp), ordf.
Christer Wallin (m)
Adrian Borin (m)
Martin Klette (fp)
Sven Ingmar Andersson (c)
Zoltan G-Wagner (kd)
Claes Göran Jönsson (s)
Joakim Friberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)
Summa

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att visa delar av Lunds kommuns konstsamling för allmänheten i en
lokal utanför Stadshallen vid regelbundet återkommande perioder.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 94
Utvärdering av Ungdomsforum för Agenda 21 i Lunds
kommun (UFO)
Dnr KU 2007/0163
Sammanfattning
Efter att Ungdomsforum för Agenda 21 i Lunds kommun överfördes till
kultur- och fritidsnämnden den 1 januari 2008 anslogs medel ur miljöanslaget för en utvärdering av verksamheten. Utvärderingen visar att det råder stor samsyn kring att Ungdomsforum är en väl fungerande verksamhet
och att den bör finnas kvar. De oklarheter kring resurstilldelning som
framkom i utvärderingen 2004 framkommer även i denna utvärdering.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över framtida placering av Ungdomsforum för Agenda 21 i Lunds kommun, den 19 september 2007, §
106.
Kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2007, § 224, om att flytta
över huvudmannaskapet för Ungdomsforum för Agenda 21 till kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 13 februari 2008, § 23, om att ansöka om medel ur miljöanslaget till Ungdomsforum för Agenda 21.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutkotts beslut den 8 april 2008, § 21,
om att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel ur 2008 års miljöanslag
för att genomföra en utvärdering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 maj 2008, § 61, om ramökning
från och med 2009.
”Det gäller bara att synas, annars är allting jättebra” – Utvärdering av
Ungdomsforum för Agenda 21 i Lund, Rasmus Broms, Framtidsverkstäder
AB, den 1 september 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2008.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (s) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att från kommunstyrelsen begära medel motsvarande 2008 års anslag från
miljöanslaget för fortsatt verksamhet under 2009,
att hos kommunfullmäktige begära att anslaget tillförs kultur- och fritidsnämndens ram; samt
att till kommunstyrelsen översända, ”Det gäller bara att synas, annars är
allting jättebra” – Utvärdering av Ungdomsforum för Agenda 21 i Lund,
Rasmus Broms, Framtidsverkstäder AB, 2008-09-01.
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§ 94, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att från kommunstyrelsen begära medel motsvarande 2008 års anslag från
miljöanslaget för fortsatt verksamhet under 2009,
att hos kommunfullmäktige begära att anslaget tillförs kultur- och fritidsnämndens ram; samt
att till kommunstyrelsen översända, ”Det gäller bara att synas, annars är
allting jättebra” – Utvärdering av Ungdomsforum för Agenda 21 i Lund,
Rasmus Broms, Framtidsverkstäder AB, 2008-09-01.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 95
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar
2009
Dnr KU 2007/0195
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att presidiet får i uppdrag att besluta i ärendet och att redovisa sitt beslut
vid kommande sammanträde.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 96
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Förvaltningschef Stefan Sköld redogör för den fortsatta processen när det
gäller Lunds ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.
B. Teater Sagohusets behov av nya verksamhetslokaler
Dnr KU 2008/0146
Teater Sagohuset har i en skrivelse till kommunstyrelsen påpekat behovet
av nya verksamhetslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag
att bereda ärendet och inleda en dialog med Teater Sagohuset.
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller rapporterar att hon har påbörjat en
dialog och att förvaltningen återkommer till nämnden i ärendet.
C. Cirkus Cirkör
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller informerar om den olycka som drabbade en av artisterna i Cirkus Cirkör vid premiären av föreställningen ”Inside Out” den 13 september 2008.
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§ 97
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 11).
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§ 98
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2008, § 183: Utveckling av
Lunds centrum och trafiken.
Dnr KU 2008/0181.
2. Regeringskansliet: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2007.
Dnr KU 2008/0180.
3. Lunds kommuns Parkerings AB:s beslut den 18 augusti 2008, § 53:
Månadskort för parkeringsanläggningarna Klostergården, Högevallsbadet, Polhemskolan och Bollhuset.
Dnr KU 2008/0185.
4. Statens kulturråd: Statikstikrapporten ”Folkbiblioteken 2007”.
Dnr KU 2008/0188.
5. Byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2008, § 160: Angående prioritering av tomtmark för kommunal service.
Dnr KU 2008/0075.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2008, § 154: Förslag avseende taxor för skollokaler läsåret 2008/2009.
Dnr KU 2007/0203.

