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§ 129
Dagordning
Dagordningen fastställes.
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§ 130
Kulturpris 2009
Dnr KU 2009/0182
Sammanfattning
Kulturpriset har utdelats sedan 1986. Priset består av en skulptur av konstnären Lars Ekholm

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att Mårten Sandén, författare, Martin Persson, Anagram samt Oikos
Community (Pinocchio) ska erhålla 2009 års kulturpris.

Beslut expedieras till:
Kulturpristagare
Akten
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§ 131
Kulturstipendium 2009
Dnr KU 2009/0078
Sammanfattning
Det hade inkommit totalt 34 ansökningar till Lunds kommuns kulturstipendium 2009.
Beslutsunderlag
Ansökningar till kulturstipendium 2009.
Sammanställning av sökanden till Lunds kommuns kulturstipendium 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden, i enlighet
med förvaltningens förslag, beslutar:
att tilldela Sofie Grevelius, konst, Karin Kakan Hermansson (konsthantverk), Emil Roijer (musik), Kim Westerström (foto) samt John Zhang
(musik) Lunds kommuns kulturstipendium 2009 på vardera 10.000 kr.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tilldela Sofie Grevelius, konst, Karin Kakan Hermansson (konsthantverk), Emil Roijer (musik), Kim Westerström (foto) samt John Zhang
(musik) Lunds kommuns kulturstipendium 2009 på vardera 10.000 kr.

Beslut expedieras till:
Sökanden av Lunds kommuns kulturstipendium 2009
Akten
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§ 132
Rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) 2009
Dnr KU 2009/0107
Sammanfattning
Lunds kommuns rese- och studiestipendium utdelas som stöd och uppmuntran till ledare för förtjänstfull verksamhet inom ideell förening eller
annat likvärdigt sammanhang.
Bengt E Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Sammanställning av förslagen till rese- och studiestipendium 2009, den 1
november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (fp) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att 2009 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Kent Engdahl, H43 och Ulla Moberg, Björnstorps Ryttarförening, som
får 5.000 kr vardera samt Pernilla Björkquist, Christian Lindvall och Annica Lidén, som delar på 5.000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att 2009 års rese- och studiestipendium (Ungdomsledarstipendium) tilldelas Kent Engdahl, H43 och Ulla Moberg, Björnstorps Ryttarförening, som
får 5.000 kr vardera samt Pernilla Björkquist, Christian Lindvall och Annica Lidén, LUGI Handboll, som delar på 5.000 kr.

Beslut expedieras till:
Ungdomsledarstipendiaterna
Akten
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§ 133
Förslag till taxor och avgifter i Lunds kommun för
verksamhetsåret 2010
Dnr KU 2009/0167
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-,
biblioteks-, idrotts-, skol- och fritidsverksamheterna i Lunds kommun.
Kommunfullmäktige fastställer taxorna efter förslag från kultur- och fritidsnämnden.
Taxorna avser verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde, där taxeändring sker per 1 januari 2010 och barn- och skolnämndernas ansvarsområden, där taxeändring sker per 1 juli 2010.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2009
med förslag ”Förslag till taxor och avgifter i Lunds kommun för verksamhetsåret 2010”.
Reviderad bilaga ”Taxehöjningar vid kommunala badanläggningar i Lunds
kommun. Högevallsbadet, friluftsbaden i Dalby, Genarp, Södra Sandby
och Veberöd samt Källbybadet”, den 11 november 2009.
Reviderat förslag till taxor för Kulturskolan, den 17 november 2009.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att för fastställande överlämna förslag till taxor för verksamhetsåret 2010
till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.
Claes Göran Jönsson (S), Yngve Petersson (MP) och Göran Fries (V) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att för fastställande överlämna förslag till taxor för verksamhetsåret 2010
till kommunfullmäktige; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva anvisningar och
tillämpningsföreskrifter för taxorna.
Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Claes Göran Jönsson (S), Yngve Petersson (MP) och Göran Fries (V):
”Förvaltningen har haft i uppdrag att lägga fram förslag på en 10 procentig
höjning av taxor och avgifter. Vid beslutet om internbudget reserverade vi
oss mot detta och hänvisade till vårt eget förslag. Därför yrkar vi avslag på
föreliggande förslag.”
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§ 134
Utredning om Skryllegården Ansökan om medel utöver ram för Skryllegården
Dnr KU 2009/0100
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav den 14 maj 2009 förvaltningen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för Friluftsfrämjandets lundaavdelning att driva Skryllegården. Särskilt fokus ligger på de ekonomiska förutsättningarna
för Friluftsfrämjandet att driva verksamheten och det avtal som finns sedan
1999 med nämnden.
Göran Fries (V) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur - och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 maj 2009, § 75.
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning den 12 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillskriva kommunfullmäktige om att vid bokslut för 2009 reglera kultur- och fritidsnämndens kostnader för åren 2007 till 2009 för motionslokal
på 1 927 tkr,
att tillskriva kommunfullmäktige om utökad ram för 2010 med 600 tkr för
ersättning för drift av Skryllegården och dess närområde och med 100 tkr
för röjning av ungskog enligt gällande skötselplan,
att tillskriva kommunfullmäktige om att klargöra vilken nämnd som ska
ansvara för tillfartsvägen till Skryllegården samt att anslå årliga resurser
för detta,
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att komplettera gällande
avtal för 2010 efter förändrade förutsättningar; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till
uppdragsöverenskommelse för tiden från och med 2011 för drift och verksamhet vid Skryllegården, dess närområde, Rögle dammar och motionsspår.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillskriva kommunfullmäktige om att vid bokslut för 2009 reglera kultur- och fritidsnämndens kostnader för åren 2007 till 2009 för motionslokal
på 1 927 tkr,
att tillskriva kommunfullmäktige om utökad ram för 2010 med 600 tkr för
ersättning för drift av Skryllegården och dess närområde och med 100 tkr
för röjning av ungskog enligt gällande skötselplan,
att tillskriva kommunfullmäktige om att klargöra vilken nämnd som ska
ansvara för tillfartsvägen till Skryllegården samt att anslå årliga resurser
för detta,
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§ 134, forts.
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att komplettera gällande
avtal för 2010 efter förändrade förutsättningar; samt
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till
uppdragsöverenskommelse för tiden från och med 2011 för drift och verksamhet vid Skryllegården, dess närområde, Rögle dammar och motionsspår.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
Friluftsfrämjandet
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 135
EVP 2010-2012 med budget för 2010 –
Stöd och ersättning till Kulturhistoriska föreningen,
Föreningen Kulturmejeriet och Lunds Ungdoms- och
hemgård
Dnr KU 2009/0007, 2009/0160, 2009/0159, 2009/0187
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till stöd och ersättning för 2010.
Beslutsunderlag
Kulturhistoriska föreningens ansökan om verksamhetsbidrag för 2010, den
28 september 2009.
Föreningen Kulturmejeriets ansökan om verksamhetsbidrag för 2010, den
23 september 2009.
Lunds Ungdoms- och hemgårds ansökan om verksamhetsbidrag för 2010,
inkommen den 3 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2009.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag:
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2010 erhåller 8 676 tkr i riktat stöd och
att resurser om sammanlagt 4 245 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och underhåll av byggnader,
att frågan från Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige om medfinansiering från Lunds kommun för kostnader för passage mellan
museets områden via Adelgatan om 900 tkr överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande,
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2010 med 2 372 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse, 78 tkr för uppdrag att anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt uppdragsöverenskommelse
mellan parterna; samt
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2010
med 1 645 tkr för verksamhet vid Hemgården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt överenskommelse mellan parterna.
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Yngve Petersson
(MP) och Göran Fries (V) att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2010 erhåller ett i kronor oförändrat
bidrag i förhållande till 2009, 8.872 tkr och att resurser om sammanlagt 4 245 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift
och underhåll av byggnader.
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§ 135, forts.
att frågan från Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige om medfinansiering från Lunds kommun för kostnader för passage mellan
museets områden via Adelgatan om 900 tkr överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande,
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2010 med 2 372 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse, 78 tkr för uppdrag att anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt uppdragsöverenskommelse
mellan parterna; samt
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2010
med 1 645 tkr för verksamhet vid Hemgården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt överenskommelse mellan parterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (FP) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja för bifall till Gösta John Bredbergs (FP) yrkande.
Nej för bifall till Claes Göran Jönssons (S) m fl yrkande.
Ledamot

Ja

Gösta John Bredberg (FP) ordf.
Louise Nygren (M)
Adrian Borin (M)
Anders Kristensson (FP)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltan G-Wagner (KD)
Claes Göran Jönsson (S)
Helen Rosenberg (S)
Bengt E Nilsson (S)
Yngve Petersson (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 Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige för drift och verksamhet vid Kulturens museum 2010 erhåller 8 676 tkr i riktat stöd och
att resurser om sammanlagt 4 245 tkr avsätts för ersättning till serviceförvaltningen för drift och underhåll av byggnader.
att frågan från Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige om medfinansiering från Lunds kommun för kostnader för passage mellan
museets områden via Adelgatan om 900 tkr överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande,
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§ 135, forts.
att Föreningen Kulturmejeriet beviljas ett stöd för 2010 med 2 372 tkr för
verksamhet enligt uppdragsöverenskommelse, 78 tkr för uppdrag att anordna arrangemanget UKM samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten Mejeriet 1 enligt uppdragsöverenskommelse
mellan parterna; samt
att Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård beviljas ett stöd för 2010
med 1 645 tkr för verksamhet vid Hemgården samt att förvaltningen avsätter medel för tillhandahållande av fastigheten S:t Mikael 6 enligt överenskommelse mellan parterna.
Reservation
Claes Göran Jönsson (S), Yngve Petersson (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslut expedieras till:
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Föreningen Kulturmejeriet
Föreningen Lunds Ungdoms- och hemgård
Kommunfullmäktige
Akten

LUNDS KOMMUN
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§ 136
Investeringsbehov 2011-2015 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar investeringsbehov för kulturoch fritidsförvaltningens verksamhet för perioden 2011-2015 utifrån förslag från kommunkontoret till investeringsplan. Investeringsbehoven utgår
från investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden inom ramen för EVP
2010-2012, servicenämnden, ambitioner inom planperioden och kommunens utbyggnadsprogram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse angående investeringsplan inom
ramen för EVP 2010-2012, den 4 april 2009.
Kommunkontorets sammanställning över investeringsbehov för kulturoch fritidsnämnden och servicenämnden den 3 september 2009, utdrag.
Skolförvaltningarnas sammanställning över investeringsbehov för tiden
2011-2015 den 18 september 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2009.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, med instämmande av Yngve Petersson
(MP), Zoltan G-Wagner (KD), Sven Ingmar Andersson (C) och Louise
Nygren (M), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att återremittera ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
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§ 137
Avveckling av verksamheten vid Pedagogisk Mediacentral, PMC
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2007/0033
Sammanfattning
Pedagogisk Mediacentral, PMC, har som uppgift att tillhandahålla AVmateriel för skolornas undervisning inom Lunds kommun.
Verksamheten ligger organisatoriskt under Kulturskolan inom kultur- och
fritidsförvaltningen. Resurserna minskas från och med 2010 till följd av att
skolförvaltningarna har valt att inte nyttja PMC på samma sätt som tidigare. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför varit tvungen att se över förutsättningarna för verksamheten och konstaterar att verksamheten måste
avvecklas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 oktober 2009, § 123.
Protokoll från förhandling enligt MBL 11 § den 14 oktober 2009.
Protokoll från förhandling enligt MBL 14 § den 3 november 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en avveckling
av verksamheten vid Pedagogisk Mediacentral som en följd av att skolförvaltningarnas behov av verksamheten upphör.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en avveckling
av verksamheten vid Pedagogisk Mediacentral som en följd av att skolförvaltningarnas behov av verksamheten upphör.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Akten

LUNDS KOMMUN
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§ 138
Lars Malms samt K. Arne Bloms medborgarförslag
angående projektet ”Lineroträdgården”
(Återremitterat ärende)
Dnr KU 2005/0242
Sammanfattning
Lars Malm och K. Arne Blom har inkommit med ett medborgarförslag angående projektet ”Lineroträdgården”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut Ansökan om projektstöd, ”Lineroträdgården”,
den 1 december 2005, § 265.
Kultur- och fritidsförvaltningens nulägesbeskrivning av Lineroträdgården,
2008 12 01.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2008.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 december 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009, § 125.
Kommunfullmäktiges beslut 27 augusti 2009, § 148.
Kultur - och fritidsnämndens beslut den 21 oktober 2009, § 125.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillskriva kommunfullmäktige om att förutsättningar saknas för kultur och fritidsnämnden att fortsatt utreda förutsättningarna och kostnaderna för
ett förverkligande av projektet Lineroträdgården.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillskriva kommunfullmäktige om att förutsättningar saknas för kultur och fritidsnämnden att fortsatt utreda förutsättningarna och kostnaderna för
ett förverkligande av projektet Lineroträdgården.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten

LUNDS KOMMUN
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§ 139
Program till detaljplan för del av Veberöd 17:2 m m i
Veberöd, Lunds kommun
Dnr KU 2009/0162
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Program till detaljplan för
del av Veberöd 17:2 m m i Veberöd, Lunds kommun, Idalafältet - Hasslemöllafältet.
Detaljplanens syfte är att klarlägga förutsättningar och ange mål och riktlinjer för en exploatering av planområdet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets programsamrådshandling, PÄ 36/2007, upprättad
den 2 juni 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 6 november 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avstyrka förslag till Program till detaljplan för del av Veberöd 17:2
m m iVeberöd, Lunds kommun; samt
att tillskriva stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen om möjligheterna att anlägga fotbollsplaner inom östra delen av fastigheten Veberöd 8:136, Annelundsområdet, i direkt anslutning till Svaleboskolan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avstyrka förslag till Program till detaljplan för del av Veberöd 17:2
m m iVeberöd, Lunds kommun; samt
att tillskriva stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen om möjligheterna att anlägga fotbollsplaner inom östra delen av fastigheten Veberöd 8:136, Annelundsområdet, i direkt anslutning till Svaleboskolan.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
VAIF
Veberöds Brukshundklubb
Idala föreningsgård

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16
2009-11-18

§ 140
Detaljplan för Veberöd 54:1 m fl i Veberöd, Lunds
kommun
Dnr KU 2009/0163
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Detaljplan för Veberöd
54:1 med flera i Veberöd, Lunds kommun
Detaljplanens syfte är pröva lämpligheten att bygga bostäder, så kallat 55+
boende, anslutning till äldreboendet i Vevrehemmet inom Veberöd 54:1
med flera.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets programsamrådshandling, PÄ 38/2007, upprättad
den 27 augusti 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 5 november 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande över Detaljplan för Veberöd 54:1 m fl i Veberöd, Lunds
kommun, till stadsbyggnadskontoret, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande över Detaljplan för Veberöd 54:1 m fl i Veberöd, Lunds
kommun, till stadsbyggnadskontoret, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 141
Yttrande till kommunstyrelsen –
Revidering av strategi för transporter
Dnr KU 2009/0170
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Lunds kommun antog 2002 ”Strategi för transporter i
Lunds kommun”. Med hjälp av kommunens miljöledningssystem har åtgärder och riktlinjer från strategin förts in successivt på kommunens arbetsplatser. Kommunkontorets miljöstrategiska enhet har ansvarat för att
nya riktlinjer för resor och transporter har tagits fram.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009, § 181.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2009.
Yrkande
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna revidering av strategi för transporter och resor för Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna revidering av strategi för transporter och resor för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 142
Skrivelse från Sven Ingmar Andersson (C) och Gun
Jönsson (C) i kultur- och fritidsnämnden angående
organisation
Dnr KU 2009/0188
Sammanfattning
Sven Ingmar Andersson (C) och Gun Jönsson (C) har i skrivelse till kulturoch fritidsnämnden framfört önskemål om översyn av nuvarande förvaltningsorganisation.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sven Ingmar Andersson (C) och Gun Jönsson (C) angående
organisation, den 21 oktober 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2009.
Yrkanden
Gösta John Bredberg (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå skrivelsen från Sven Ingmar Andersson (C) och Gun Jönsson (C)
i kultur- och fritidsnämnden angående organisation.
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar, med instämmande av Zoltan G-Wagner
(KD), att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att bifalla skrivelsen från Sven Ingmar Andersson (C) och Gun Jönsson
(C) i kultur- och fritidsnämnden angående organisation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Gösta John Bredbergs (FP) yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avslå skrivelsen från Sven Ingmar Andersson (C) och Gun Jönsson (C)
i kultur- och fritidsnämnden angående organisation.
Reservation
Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltan G-Wagner (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 143
Rapporter
A. Budgetuppföljning 2009-10-31 med bokslutsprognos 2009
Dnr KU 2008/0018
Ekonom Eric Hammarbro presenterar en månadsuppföljning per 31 oktober 2009.
B. Förvaltningens organisation
Dnr KU 2009/0057
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om rekrytering av kulturchef
samt om översyn av förvaltningens organisation.
C. Trygghetsutredning
Förvaltningschef Urban Olsson redovisar en riksomfattande trygghetsutredning, som Polismyndigheten har gjort.
D. Les Rencontres
Claes Göran Jönsson (S) informerar om brev från ordförande i Les Rencontres Roger Tropeano om Claes Göran Jönssons deltagande i konferensen i Linz.
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§ 144
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 13).
Roger Lönnebjer (S) efterfrågar en sammanställning av de projektbidrag,
som mottagarna av verksamhetsbidrag för kulturföreningar har erhållit under 2009.
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§ 145
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2009, § 303: Lars Bergwalls
(C) och Börje Hanssons (C) skrivelse ”Motorvärmare i alla kommunala fordon i Lund med förbränningsmotorer”.
Dnr KU 2008/0204.
2. Kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2009, § 300: Kommunrevisionens granskning av samarbetet kring barn och ungdomars psykiska
hälsa.
Dnr KU 2009/0183.
3. Godkännande av åtgärd att attestera leveransfaktura 37115483.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 oktober 2009, § 248:
Förslag till grunduppdrag för medborgarkontoren.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 november 2009, § 258:
Skryllegården – redovisning.
Dnr KU 2009/0100.
6. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 325: Begäran om
överförande av medel för framtida kultursatsningar.
Dnr KU 2009/0007.
7. Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2009, § 185: Gösta John
Bredbergs (FP) avsägelse av uppdrag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Dnr KU 2009/0191.
8. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 312: Arbetstidens
förläggning m.m. vid Lunds kommuns förvaltningar för anställda med
kontorstid under år 2010.
Dnr KU 2009/0189.
9. Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2009, § 187: Delårsrapport per den 31 augusti 2009 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall för Lunds kommun.
Dnr KU 2008/0018.

