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§1
Till minne av Åke Hägerdal
Ordföranden Gösta John Bredberg läser en minnestext över den nyss bortgångne ersättaren i nämnden Åke Hägerdal och föreslår att en tyst minut
hålls till Åke Hägerdals minne. Efter att detta skett redovisar ordföranden
att en gåva från nämnd och förvaltning satts in till minne av Åke Hägerdal
till en i hans namn upprättad minnesfond. (Minnestexten finns i bilaga 1).

§2
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande tillägg: Ärendet ”Yttrande över förslag från Integrationsrådet om förslag till utformning av Integrations- och
mångfaldsrundan 2009” tillkommer som sista ärende under rubriken Beslutsärenden.

§3
Lund som Europas kulturhuvudstad 2014 – seminarium
Dnr KU 2000/0117
Kulturchef Barbro Stigdotter Möller och projektutvecklare Peter Nilsson
redogör för vad som har skett 2008 och vad som kommer att ske under
2009 med anledning av Lunds ansökan till regeringen om att bli en av
Europas kulturhuvudstäder 2014.
Juryns rapport ”Designation of a European Capital of Culture for 2014”
presenteras. Förvaltningschef Stefan Sköld sammanfattar juryns hittillsvarande ställningstagande. Juryn fattar beslut om det blir Lund eller Umeå
som utses som Sveriges representant som kulturhuvudstad den 8 september 2009.
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§4
Lundapokalen 2008
Dnr KU 2009/0002
Sammanfattning
Ändamålet för ”Föreningen Lunds Idrottsplatsfond” (Lundapokalen) är att
främja idrotten bland kommunens ungdom.
Beslutsunderlag
Bestämmelser för ”Föreningen Lunds Idrottsplatsfond” (Lundapokalen).
Två förslag till Lundapokalen inkomna till förvaltningen.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Rolf Göran Bengtsson tilldelas Lundapokalen för prestationer under
2008.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Rolf Göran Bengtsson tilldelas Lundapokalen för prestationer under
2008.

Beslut expedieras till:
Akten
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§5
Idrottsstipendium 2008
Dnr KU 2009/0004
Sammanfattning
För att befrämja ungdomsidrotten i Lunds kommun ska Lunds kultur- och
fritidsnämnd som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer
inom någon idrottsgren årligen utdela idrottsstipendium.
Beslutsunderlag
Bestämmelser för Lunds kultur- och fritidsnämnds idrottsstipendium.
Ett förslag till idrottsstipendium 2008 inkommet till förvaltningen.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Lunds konståkningsklubb samt Axel Kjellman från Lunds tyngdlyftningsklubb tilldelas idrottsstipendium 2008 med vardera 3.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Lunds konståkningsklubb samt Axel Kjellman från Lunds tyngdlyftningsklubb tilldelas idrottsstipendium 2008 med vardera 3.000 kr.

Beslut expedieras till:
Akten
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§6
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009-2011
Dnr KU 2009/0006
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan
2009-2011. Förslaget har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp.
Fackförbundet DIK har krävt förhandling för att efter förankring av förslaget kunna framföra de synpunkter som har framkommit.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2009.
Jämställdhets- och mångfaldsplan för kultur- och fritidsförvaltningen
2009-2011, den 8 januari 2009.
Protokoll samverkansgruppen den 20 januari 2009, § 2.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera förslaget till förvaltningen för att genomföra förhandling i
enlighet med krav vid samverkansgruppens sammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera förslaget till förvaltningen för att genomföra förhandling i
enlighet med krav vid samverkansgruppens sammanträde.

Beslut expedieras till:
Akten
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§7
Delegations- och verkställighetsordning: Revidering
Dnr KU 2002/0021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till revidering av kultur- och fritidsnämndens Delegations- och verkställighetsordning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2009 med
bilaga.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna revidering av Delegations- och verkställighetsordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
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§8
Självbetjäningsbibliotek med kraftigt utökat öppethållande
Dnr KU 2009/0003
Sammanfattning
Ett av uppdragen i Biblioteksplanen är att ”utveckla ett ’framtidsbibliotek’
där man utnyttjar de möjligheter som modern teknik ger. Detta ska ske i
samarbete med företag som besitter denna kompetens”. Uppdraget har
konkret kommit att gälla det nya biblioteket i den nya stadsdelen i Brunnshög, som ska vara färdigt 2014. Nu föreslås i ett pilotprojekt i samverkan
med Axiell AB att under 2009 prova självbetjäning under icke bemannad
tid, på ett stadsdelsbibliotek i de östra kommundelarna.
Förslaget har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp. Fackförbundet
DIK med instämmande av SKTF har krävt förhandling för att av arbetsgivaren få ytterligare information om förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2009.
Protokoll samverkansgruppen den 20 januari 2009, § 2.
Yrkande
Ronny Johannessen (m) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera förslaget till förvaltningen för att genomföra förhandling i
enlighet med krav vid samverkansgruppens sammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera förslaget till förvaltningen för att genomföra förhandling i
enlighet med krav vid samverkansgruppens sammanträde.

Beslut expedieras till:
Akten
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§9
Öppettider för stadsdelsbiblioteket i Genarp
Dnr KU 2009/0005
Sammanfattning
Stadsdelsbiblioteket i Genarp har idag öppet fyra dagar i veckan till klockan 19.00. Förslaget är nu att slopa en ”kvällsöppetkväll” nämligen onsdag
då biblioteket skulle stängas klockan 17.00.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att från och med den 1 februari 2009 ändra öppettiderna vid stadsdelsbiblioteket i Genarp enligt följande
Måndag
Tisdag, torsdag
Onsdag
Lördag

10-12, 13-19
15-19
10-12, 13-17
10-13

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att från och med den 1 februari 2009 ändra öppettiderna vid stadsdelsbiblioteket i Genarp enligt följande
Måndag
Tisdag, torsdag
Onsdag
Lördag

Beslut expedieras till:
Akten

10-12, 13-19
15-19
10-12, 13-17
10-13
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§ 10
Översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i
Lund – Förslag till direktiv för fortsatt utredning
Dnr KU 2008/0141
Sammanfattning
Vid gemensamma presidieöverläggningar under hösten 2007 och våren
2008 har presidierna från utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd
Lunds stad, barn- och skolnämnd Lund Öster och kultur- och fritidsnämnden fört diskussioner om den framtida skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund.
Förvaltningen har upprättat förslag till direktiv för fortsatt utredningsarbete.
Beslutsunderlag
Utredningsrapport ”Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar, den 4 december
2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2009.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att fastställa förvaltningens förslag till direktiv för fortsatt utredning
av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lund.
Martin Klette (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att sista meningen på första sidan i tjänsteskrivelsen ”Alternativen
till dagens verksamhet kan utgå från tre möjliga huvudlinjer” ersätts
med:
”Det fortsatta utredningsarbetet bör utgå ifrån följande verksamhetsalternativ som alternativ till dagens verksamhet:”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet ordförandens yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att fastställa förvaltningens förslag till direktiv för fortsatt 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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§ 11
Yttrande över förslag från Integrationsrådet om förslag till utformning av Integrations- och mångfaldsrundan 2009
Dnr KU 2009/
Sammanfattning
Kommunala Integrationsrådet har vid möte den 20 januari 2009 beslutat att
tillskriva kultur- och fritidsnämnden med synpunkter på planerad tidpunkt
för genomförande av integrations- och mångfaldsrundan 2009. Integrationsrådet menar att vecka 22 är olämplig av flera skäl.
Sven Ingmar Andersson (c) och Göran Fries (v), kultur- och fritidsnämndens representanter i Integrationsrådet, informerar om det senaste mötet
med Integrationsrådet. De redovisar att det råder oklarheter om förutsättningar för hur integrations- och mångfaldsveckan ska hanteras. Föreningen
LIFS säger sig inte vara informerad om planering och innehåll.
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen påpekar, att det är kultur- och fritidsnämnden som har uppdraget att ansvara för genomförande av integrations- och mångfaldsrundan och informerar om hur planeringen har gått till.
Redan i augusti 2008 kom man överens om att vecka 22 var lämplig för Integrations- och mångfaldsveckan 2009. Även representanter för LIFS fick
del av denna information. Den 17 december träffade kultur- och fritidsförvaltningen ordföranden i rådet och kommunkontorets handläggare för att
diskutera närmare om hur manifestationen skulle gå till.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Integrationsrådet: ”Skrivelse angående datum för integrations- och mångfaldsrundan 2009”.
Yrkanden
Sven Ingmar Andersson (c), med instämmande av Zoltan G-Wagner (kd),
yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uppdra åt nämndens ordförande att i diskussion med ordföranden och
vice ordförande i Integrationsrådet redovisa planerna för integrations- och
mångfaldsrundan 2009.
Ronny Johannessen (m), med instämmande av Claes Göran Jönsson (s),
Göran Fries (v), Martin Klette (fp) och Cecilia Emanuelsson (mp),
yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ställa sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens beslutade datum och
planer för integrations- och mångfaldsrundan 2009.
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att ställa sig bakom de båda framställda yrkandena.
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§ 11, forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet ordförandens yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uppdra åt nämndens ordförande att i diskussion med ordföranden och
vice ordförande i Integrationsrådet redovisa planerna för integrations- och
mångfaldsrundan 2009; samt
att ställa sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens beslutade datum och
planer för integrations- och mångfaldsrundan 2009.

Beslut expedieras till:
Kommunala integrationsrådet
Akten
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§ 12
Rapporter
A. Preliminärt bokslut 2008
Dnr KU 2007/0037
Ekonomichef Per Hellman presenterar preliminärt bokslut för drift- och
investeringsbudget för 2008. Förvaltningens ordinarie verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 1 931 tkr av en årsbudget på 245 653 tkr. Det
återstår ett antal bokslutsregleringar och balansposter vilket kan justera
den positiva avvikelsen till cirka 1 500 tkr. Det preliminära resultatet är
betydligt bättre än för 2007 då en negativ avvikelse på cirka 2 000 tkr redovisades.
För arbetet med att Lund skall utses till kulturhuvudstad 2014 redovisas ett
överskridande med 3 754 tkr. Detta överskridande har påtalats för såväl
nämnd som kommunledning under året och är en följd av att tidsplanen för
ansökningsarbete och manifestationer har måst tidigareläggas i förhållande
till den ekonomiska plan som kommunfullmäktige fastställde för åren
2005-2008.
I investeringsbudgeten har cirka 15 000 tkr förbrukats medan det kvarstår
cirka 9 600 tkr. De resurser som inte utnyttjats är i första han medel för ny
skjutbana i Revinge och utveckling av idrottsområde vid Gunnesbo gård.
Resurser för Klostergårdens idrottsområde och ishall har överskridits med
drygt 3 000 tkr vilket beror på förändrade förutsättningar för mark, bollplaner och anslutningsvägar till ishall och Färs & Frosta Sparbank Arena.

B. Förutsättningar Ekonomi- och verksamhetsplan 2010-2012
Dnr KU 2009/0007
Förvaltningschef Stefan Sköld och ekonomichef Per Hellman redogör för
det seminarium som hölls av kommunledningen i Västerkyrkan den 19 januari. Den försämrade konjunkturen har lett till att förutsättningarna för
kommunens ekonomi försämrats. För 2009 saknas 27 mkr i budget för att
täcka nämndernas kostnader. Detta innebär besparingskrav under löpande
år för alla nämnder utom skolnämnderna. Resultatförsämringen är cirka
160 mkr sämre för 2010 jämfört med plan. Detta innebär åtstramningar för
nämnderna från och med 2010. Investeringsmöjligheterna kommer att försämras och maximal investeringsnivå för 2010 och framåt kan vara högst
500 mkr per år, helst ännu lägre, vilket medför hårda och samordnade prioriteringar av ny- och ombyggnadsprojekt av alla typer. I början på februari
kommer kommunstyrelsen att ta ställning till ramförutsättningar för nämnderna.

C. Medel för uppdrag att arbeta med kulturhuvudstadsprojektet under 2009
Dnr KU 2000/0117
Inom ramen för kommunstyrelsen finns 10 000 tkr budgeterade för kompletterande ansökningsarbete och aktiviteter. Förvaltningschef Stefan
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§ 12, forts.
Sköld redogör för resonemanget kring praktiska rutiner för beslut och ekonomisk hantering. Förvaltningen har för avsikt att begära att medel avropas från kommunstyrelsen på lämpligt sätt. Överläggningar om detta pågår
med kommunkontoret och kommunstyrelsens ordförande.

D. Uppsägning av Linero biblioteks lokaler
Dnr KU 2001/0377
Lunds Kommuns fastighets AB, LKF, har sagt upp hyresavtalet för stadsdelsbiblioteket i Linero centrum från och med den 30 september 2009.
Bibliotekschef Karin Sandberg redogör för bakgrunden och vilka konsekvenser detta får för verksamheten. Linero centrum ska byggas om och
förnyas vilket leder till att biblioteket inte kan finnas kvar i nuvarande lokaler under och efter ombyggnaden. Förvaltningen kommer att tillskriva
Hyresnämnden om krav på ersättning för uppsägningen och hoppas att
man i överläggningar med LKF kan komma fram till lämpliga ersättningslokaler under ombyggnaden samt permanenta lokaler för framtiden.

E. Konsekvenser för kultur- och fritidsförvaltningen i samband
med branden på Killebäckskolan
Under jul- och nyårshelgen ödelades största delen av Killebäckskolan i
Södra Sandby. Vissa delar av skolan klarade sig från större skador och idrottshallen i en friliggande byggnad berördes inte av branden. Idrotts- och
fritidschef Urban Olsson informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen
har ställt sig positiv till att medverka i lösningar som gör att skolarbetet
från och med vårterminen till och med höstterminen 2010 kan bedrivas i
anslutning till den nedbrunna skolan. Detta innebär att Sandbyvallens
grusplan erbjuds serviceförvaltningen för att kunna placera tillfälliga paviljonger på under ombyggnadstiden. Detta innebär dock att vinterträning för
fotboll för föreningar i Södra Sandby måste omlokaliseras till andra planer.
Urban Olsson informerar också om att fritidsverksamheten i Södra Sandby
omedelbart efter branden ställde personalresurser och lokaler i Byahuset
till förfogande för skolans personal och elever. Under tiden skolundervisningen bedrivs vid Vipans gymnasieskola i Lund kommer fritidspersonalen att följa med till Vipan för att utgöra stöd för eleverna.
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§ 13
Anmälan av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut redovisas.
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§ 14
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 december 2008, § 281:
Idala föreningsgård.
Dnr KU 2005/0082.
2. Tekniska förvaltningen: GNP 2009-2011. Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun.
Dnr KU 2008/0034.
3. Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2008, § 307: Arbetstidens
förläggning m.m. vid Lunds kommuns förvaltningar för anställda med
kontorstid under år 2009.
Dnr KU 2008/0270.
4. Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2008, § 303: Utvärdering av
Lunds kommuns medborgarkontor.
Dnr KU 2008/0271.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2008, § 255: Förslag till
taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet 2009, exklusive taxor för skollokaler.
Dnr KU 2008/0197.

