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Plats och tid:

Idrottshallens sammanträdesrum, Högevallsbadet, kl. 17.30 – 18.55.

Ledamöter:

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)
Helen Rosenberg (s)
Bengt E Nilsson (s)
Cecilia Emanuelsson (mp)
Göran Fries (v)

Ersättare:

Birger Swahn (m)
Louise Nygren (m)
Anders Kristensson (fp)
Gun Jönsson (c)
Joakim Friberg (s)
Ulla Ahl (s)
Roger Lönnebjer (s)
Ann-Sofie Severinsson (s)
Yngve Petersson (mp)

Övriga
närvarande:

Justerare:
Tid och plats
för justering:

Hans-Martin Hansen, utvecklingschef
Per Hellman, ekonomichef
Barbro Stigsdotter Möller, kulturchef
Urban Olsson, idrotts- och fritidschef
Karin Sandberg, bibliotekschef
Håkan Carlsson, kulturskolechef
Bitte Langéen, utvecklingsstrateg
Mija Toftner, utvecklingsstrateg
Eva-Marie Fornell, TCO/SKTF
Gabor Tilesch, Kommunal
Kerstin Gustafsson, förvaltningssekreterare
Claes Göran Jönsson (s)
Kultur & Fritid, fredagen den 12 december 2008, kl. 09.30.

Underskrifter: Sekreterare

………………………………….
Kerstin Gustafsson

Paragrafer: §§ 132 - 143

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

……………………………………
Claes Göran Jönsson
________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2008-12-10
Datum då anslaget sätts upp: 2008-12-15
Datum då anslaget tas ned: 2009-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Kultur & Fritid
Underskrift:
………………………………………
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§ 132
Dagordning
Dagordningen fastställes.
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§ 133
Delårsrapport per den 30 november 2008 med bokslutsprognos 2008
Dnr KU 2007/0037
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en delårsrapport per den 30
november 2008 med bokslutsprognos för 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Månadsuppföljning per
30 november 2008”, den 10 december 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Bokslutsprognos 2008”,
den 10 december 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna ”Bokslutsprognos 2008”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna ”Bokslutsprognos 2008”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4
2008-12-10

§ 134
Investeringsbehov 2009-2014 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet: Lineroträdgården
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2008/0018, 2005/0242
Sammanfattning
Projektet Lineroträdgården presenterades inom ramen för kommunens utvecklingsområde ”Hälsa, trygghet och säkerhet” 2004. Kommunstyrelsen
gav den 1 december 2005 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med Lugi Tennisförening och berörda förvaltningar utreda möjligheterna att förverkliga hela eller delar av förslaget om Lineroträdgården.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar en fördjupad beskrivning av projektet och pekar på några möjligheter till förverkligande.
Lars Malm och K. Arne Blom har inkommit till kommunfullmäktige med
ett medborgarförslag om Lineroträdgården. Ärendet har remitterats till
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande snarast. Förvaltningen
föreslår, att som yttrande över medborgarförslaget överlämna förvaltningens redovisning av projekt Lineroträdgården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut Ansökan om projektstöd, ”Lineroträdgården”,
den 1 december 2005, § 265.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 november 2008, § 120.
Kultur- och fritidsförvaltningens nulägesbeskrivning av Lineroträdgården,
den 1 december 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2008.
Medborgarförslag från Lars Malm och K. Arne Blom, den 26 november
2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ställa sig positiv till att pröva ett förverkligande av projektet Lineroträdgården,
att begära att kommunstyrelsen bedömer möjligheterna till att gå vidare
med projektet Lineroträdgården, tar ställning till hur en upplåtelse och
driftform av projektet Lineroträdgården tillsammans med externa intressenter kan skapas, samt ger servicenämnden i uppdrag att ta fram förutsättningar för hur Vikingahallen kan förändras i enlighet med projektets
intentioner och med hänsyn till kommunens behov av utökade skol-, förskole- och fritidslokaler,
att som yttrande över Lars Malms och K. Arne Bloms medborgarförslag
till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens redovisning av projekt Lineroträdgården; samt
att föreslå kommunstyrelsen att på remiss skicka ut redovisningen av projekt Lineroträdgården till berörda nämnder.
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§ 134, forts.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att ställa sig positiv till att pröva ett förverkligande av projektet Lineroträdgården,
att begära att kommunstyrelsen bedömer möjligheterna till att gå vidare
med projektet Lineroträdgården, tar ställning till hur en upplåtelse och
driftform av projektet Lineroträdgården tillsammans med externa intressenter kan skapas, samt ger servicenämnden i uppdrag att ta fram förutsättningar för hur Vikingahallen kan förändras i enlighet med projektets
intentioner och med hänsyn till kommunens behov av utökade skol-, förskole- och fritidslokaler,
att som yttrande över Lars Malms och K. Arne Bloms medborgarförslag
till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens redovisning av projekt Lineroträdgården; samt
att föreslå kommunstyrelsen att på remiss skicka ut redovisningen av projekt Lineroträdgården till berörda nämnder.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lugi Tennisförening
Akten
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§ 135
Begäran till kommunstyrelsen om att medel för eftersatt underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar
ställs till förfogande under 2009
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med förslag till EVP 2009-2011
begärt medel för eftersatt underhåll av anläggningar. Kommunfullmäktige
har i beslut avsatt 1 500 tkr för ändamålet inom ramen för ”Finansiering”.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära att medel för eftersatt anläggningsunderhåll om
1 500 tkr enligt åtgärdsförslag ställs till förfogande under 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära att medel för eftersatt anläggningsunderhåll om
1 500 tkr enligt åtgärdsförslag ställs till förfogande under 2009.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 136
Yttrande till Friluftsfrämjandets Lundaavdelning:
Förslag till Utvecklingsplan för närområdet i Friluftsområdet Skryllegården
Dnr KU 2003/0139
Sammanfattning
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning har för synpunkter översänt Förslag
till utvecklingsplan för närområdet i Friluftsområdet Skryllegården. Förslaget är utarbetat med utgångspunkt i fördjupningen av översiktsplanen
för Skrylleområdet som kommunfullmäktige antog den 18 maj 2006. Syftet med planen är att presentera Friluftsfrämjandets syn på en vidareutveckling av närområdet vid Skryllegården liksom anpassningsbehovet för
att tillfredsställa tillgänglighet, arbetsmiljökrav, undervisningsaktiviteter
och förrådsutrymmen.
Göran Fries (v) deltar ej i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Förslag till utvecklingsplan för närområdet i Friluftsområdet Skryllegården, inkommen den 2 oktober 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till Friluftsfrämjandets Lundaavdelning översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till Friluftsfrämjandets Lundaavdelning översända förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Friluftsfrämjandets Lundaavdelning
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 137
Skrivelse från Per Nilsson:
Beträffande förslag till uppförande av bollväggar för
tennis på några offentliga platser i Lunds kommun
Dnr KU 2008/0246

Sammanfattning
Per Nilsson föreslår i skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, att det uppförs bollväggar för tennis på några offentliga platser i Lunds kommun, däribland på Victoriastadion.
Beslutsunderlag
Per Nilssons skrivelse, den 14 november 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på skrivelsen från
Per Nilsson.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på skrivelsen från
Per Nilsson.

Beslut expedieras till:
Per Nilsson
Akten
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§ 138
Idala föreningsgård
Dnr KU 2005/0082
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till förlängning av avtal
om anläggningsarrende med Idala föreningsgård för tiden 2009-01-01--0630 samt plan för hur arbetet med upplåtelse av Idalagården i Veberöd kan
ske för tiden därefter.
Beslutsunderlag
Avtal om anläggningsarrende mellan Lunds kommun genom fritidsnämnden och Idala föreningsgård den 30 augusti/2 september 1985.
Överenskommelse mellan Lunds kommun och Idala föreningsgård om lån
den 23 oktober 1996.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 december 2008.
Yrkande
Martin Klette (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att förlänga nuvarande anläggningsarrende med Idala föreningsgård med
sex månader från och med 2009-01-01 till och med 2009-06-30 med hittillsvarande villkor med ändringen att anläggningsarrendet upphör utan särskild uppsägning och utan rätt till förlängning; samt
att kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att under våren 2009 till
nämnden redovisa ett förslag till hur Idalagården kan användas för föreningsverksamhet, om gården är möjlig att använda för kommunens egen
verksamhet samt vilken nämnd inom Lunds kommun som är mest lämplig
att ansvara för upplåtelse av gården.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att förlänga nuvarande anläggningsarrende med Idala föreningsgård med
sex månader från och med 2009-01-01 till och med 2009-06-30 med hittillsvarande villkor med ändringen att anläggningsarrendet upphör utan särskild uppsägning och utan rätt till förlängning; samt
att kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att under våren 2009 till
nämnden redovisa ett förslag till hur Idalagården kan användas för föreningsverksamhet, om gården är möjlig att använda för kommunens egen
verksamhet samt vilken nämnd inom Lunds kommun som är mest lämplig
att ansvara för upplåtelse av gården.

Beslut expedieras till:
Idala föreningsgård
Kommunkontoret
Akten
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§ 139
Äventyrspedagogik i Lund:
Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne
Dnr KU 2006/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Lund har från Länsstyrelsen erhållit projektmedel för genomförande av projektet ”Äventyrspedagogik i Lund”. Projektet startade 2007-01-01 och delredovisas här fram till 2008-06-30.
Beslutsunderlag
Ansökan till Länsstyrelsen, den 11 april 2006.
Länsstyrelsens delbeslut, Lst Dnr 704-26935-06, den 13 juni 2006.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2007.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 31 december 2007.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2008.
Länsstyrelsens delbeslut, Lst Dnr 704-26935-06, den 28 maj 2007.
Delredovisning Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2008.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne för projektet
Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna Delredovisning till Länsstyrelsen i Skåne för projektet
Äventyrspedagogik i Lund den 30 juni 2008.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Akten
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§ 140
Rapporter
A. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller och utvecklingschef Hans-Martin
Hansen informerar om den fortsatta processen med Lund som Europas kulturhuvudstad 2014.
Kulturchef Barbro Stigsdotter Möller inbjuder nämnden till konferensen
”Barnens kultur – kultur för barn” den 12 februari i Lunds Stadshall. Kultur Lund arrangerar konferensen i samarbete med Kultur Skåne, Region
Skånes kulturförvaltning.
B. EVP 2009-2011 med budget 2009: Internbudget 2009. Verksamhetsmål 2009
Dnr KU 2008/0018
Ekonomichef Per Hellman presenterar en preliminär internbudget för
2009.
Verksamheterna har i samarbete med förvaltningsledningen formulerat
verksamhetsmål för 2009 utifrån fastställda fullmäktigemål och nämndsmål.
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§ 141
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 14).
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§ 142
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 november 2008, § 268:
Riktlinjer för disponering av Lunds kommuns loge i Färs & Frosta
Sparbank Arena.
Dnr KU 2008/0253.
2. Protokoll från Samrådsgruppen för Skrylleområdet den 26 september
2008.
3. Förvaltningens yttrande över Josefin Eriksson Mends medborgarförslag om 4H-gården på Östra Torn, den 13 november 2008.
Dnr KU 2008/0213.
4. Förvaltningens yttrande över Josefin Eriksson Mends medborgarförslag om fler fritidsaktiviteter i Lund, den 13 november 2008.
Dnr KU 2000/0212.
5. Förvaltningens yttrande över Helen Liljekvists medborgarförslag om
en ny bowlinghall, den 13 november 2008.
Dnr KU 2008/0214.
6. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 28 oktober 2008.
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§ 143
Julhälsning
Ordförande Gösta John Bredberg (fp) tackar nämnd och förvaltning för
utmärkta relationer under 2008 och tillönskar alla en God Jul och ett Gott
Nytt År.
Andre vice ordförande Claes Göran Jönsson (s) tackar för gott samarbete
och instämmer i tillönskan om God Jul och Gott Nytt År.

