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§ 13
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande tillägg: ”Begäran om ramökning för
hösten 2010 för den öppna fritidsverksamheten” tillkommer som ärende
under rubriken Beslutsärende. ”Lunds Ridhus”, ”Lund som Europas kulturhuvudstad 2014” och ”Konsthallen” tillkommer som ärenden under rubriken Rapporter.

§ 14
Komplettering av protokoll
Protokollet från nämndens sammanträde den 20 januari 2010, § 3 ”Lundapokalen” kompletteras med:
Ledamoten Bengt E Nilsson (S) deltar inte i hanteringen av ärendet.

§ 15
Ungdomsombuden informerar
Linda Nihlén och Viktor Nybom, som är ungdomsombud på kultur- och
fritidsförvaltningen, informerar om sin verksamhet.
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§ 16
Bokslut 2009 med begäran om överförande av ekonomiskt resultat till 2010 års budget
Dnr KU 2008/0018
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för driftbudgeten 2009
för förvaltningens verksamhet uppgår i redovisningen till en negativ avvikelse på 1 567 tkr gentemot fastställd ram. Av fastställd investeringsbudget på 11 900 tkr redovisas utgifter på 6 450 tkr och kvarstående resurser
om 5 250 tkr begärs överförda till 2010 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära att intäkter för resultatenheten Anläggningsservice om sammanlagt 403 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader för underhåll av konst om
161 tkr kompenseras då underhållsfond upphört,
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader
under 2009 utan täckning i budget med sammanlagt 3 306 tkr,
att redovisat ekonomiskt resultat i driftbudget efter överföring av 403 tkr
till eget kapital för resultatenhet, efter kompensation av kostnader för underhåll av offentlig konst med 161 tkr och efter kompensation för redovisade kostnader utan budget med 3 302 tkr förs över till 2010 års driftbudget som en positiv avvikelse om 1 496 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att återstående ekonomisk avvikelse för
Kultur Lund om 1 369 tkr avskrivs,
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
om 5 250 tkr förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
för 2010,
att begära att kultur- och fritidsnämndens ram för 2010 utökas för att täcka
kapitaltjänstkostnader för Drottens Kyrkomuseum och för underhåll av offentlig konst.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära att intäkter för resultatenheten Anläggningsservice om sammanlagt 403 tkr överförs till eget kapital,
att av kommunstyrelsen begära att kostnader för underhåll av konst om
161 tkr kompenseras då underhållsfond upphört,
att av kommunstyrelsen begära kompensation för redovisade kostnader
under 2009 utan täckning i budget med sammanlagt 3 306 tkr,
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§ 16, forts.
att redovisat ekonomiskt resultat i driftbudget efter överföring av 403 tkr
till eget kapital för resultatenhet, efter kompensation av kostnader för underhåll av offentlig konst med 161 tkr och efter kompensation för redovisade kostnader utan budget med 3 302 tkr förs över till 2010 års driftbudget som en positiv avvikelse om 1 496 tkr,
att av kommunstyrelsen begära att återstående ekonomisk avvikelse för
Kultur Lund om 1 369 tkr avskrivs,
att av kommunstyrelsen begära att kvarvarande investeringsresurser för
om 5 250 tkr förs över till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
för 2010,
att begära att kultur- och fritidsnämndens ram för 2010 utökas för att täcka
kapitaltjänstkostnader för Drottens Kyrkomuseum och för underhåll av offentlig konst.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ekonomiavdelning
Akten
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§ 17
Årsanalys 2009
Dnr KU 2010/0028
Sammanfattning
Årsanalys 2009, del I
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys 2009
för kultur- och fritidsnämnden enligt instruktioner från kommunkontoret.
Årsanalysen utgör den samlade redovisningen för nämnden och ska lämnas till kommunstyrelsen för att ingå i Lunds kommuns samlade årsredovisning för 2009.
Kompletterande årsredovisning, del II
Förvaltningen har, i en kompletterande del, sammanställt verksamheternas
fullständiga årsredovisning. Denna redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Årsanalys 2009 den 1 februari
2010. (I).
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande årsredovisning till nämnden 1 februari 2010. (II).
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2009” med redaktionell
ändring och översända det till kommunstyrelsen ; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2009”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till ”Årsanalys 2009” med en redaktionell ändring och översända det till kommunstyrelsen ; samt
att godkänna ”Kompletterande årsredovisning 2009”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen (Årsanalys I)
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6
2010-02-10

§ 18
Remiss beträffande Stadsparkens förnyelse och utökning
Dnr KU 2010/0015
Sammanfattning
Tekniska nämnden har översänt ”Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan”
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I februari 2007 fick tekniska
förvaltningen i uppdrag av tekniska nämnden att planera för Stadsparkens
100-årsfirande och för en förnyelse och utökning av parken.
Beslutsunderlag
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, upprättad den 28 oktober 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2010.
Skrivelse från socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden med förslag till tillägg, den 10 februari 2010.
Yrkande
Bengt E Nilsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till tekniska nämnden över ”Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, Förslag och utökning av Lunds Stadspark”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande tillägg:
8.4 Lekplatsen
Genom förnyelsen och utvecklandet av Stadsparken enligt förslaget är
ambitionen att skapa en stimulerande lekmiljö för barn och unga som
bland annat ger övning i motorisk och fysisk aktivitet.
I förslaget finns inget om att lekplatsen bör handikappanpassas. Vissa
funktioner och lekaktiviteter kan vara svåra att helt eller delvis anpassa
till barn med funktionshinder, men vi anser att den förnyade lekplatsen bör
så långt det är möjligt handikappanpassas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till tekniska nämnden över ”Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, Förslag och utökning av Lunds Stadspark”, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande tillägg:
8.4 Lekplatsen
Genom förnyelsen och utvecklandet av Stadsparken enligt förslaget är
ambitionen att skapa en stimulerande lekmiljö för barn och unga som
bland annat ger övning i motorisk och fysisk aktivitet.
I förslaget finns inget om att lekplatsen bör handikappanpassas. Vissa
funktioner och lekaktiviteter kan vara svåra att helt eller delvis anpassa
till barn med funktionshinder, men vi anser att den förnyade lekplatsen bör
så långt det är möjligt handikappanpassas.
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Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 19
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun:
Förslag till handlingsplan - insats 6-12 och 16
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
Syftet med den kulturpolitiska strategin för Lunds kommun är att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling av det kulturpolitiska området i Lund. Strategin anger inriktningen för den kommunala kulturpolitiken. I förslaget till
handlingsplan konkretiseras strategin i olika insatser.
Beslutsunderlag
”Lund välkomnar kultur!, Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun”, den
28 februari 2008.
Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2009, § 325.
Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun: Förslag till handlingsplan, samt
bilaga 1 ”Framtida destinationsorganisation” och bilaga 2 ”Mejeriets förstudie 2010”, den 16 december 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 december 2009, § 153.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 januari 2010, § 9.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad, den 10 februari 2010.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna insats 6-12 och 16 i Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun: Förslag till handlingsplan.
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunfullmäktige avsatta resurser för 2010 överförs 4 090 tkr till kultur- och fritidsnämnden för
genomförande av insats 6-12 och 16 i Kulturpolitisk strategi för Lunds
kommun: Förslag till handlingsplan; samt
att vad gäller insats 16 delegera till styrgruppen för utarbetandet av en
handlingsplan för den kulturpolitiska strategin att besluta om vilka projekt
som ska genomföras samt urvalskriterierna för besluten.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna insats 6-12 och 16 i Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun: Förslag till handlingsplan.
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunfullmäktige avsatta resurser för 2010 överförs 4 090 tkr till kultur- och fritidsnämnden för
genomförande av insats 6-12 och 16 i Kulturpolitisk strategi för Lunds
kommun: Förslag till handlingsplan; samt
att vad gäller insats 16 delegera till styrgruppen för utarbetandet av en
handlingsplan för den kulturpolitiska strategin att besluta om vilka projekt
som ska genomföras samt urvalskriterierna för besluten.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 20
Förslag till ändrade regler för lokalkompensationsbidrag
Dnr KU 2010/0029
Sammanfattning
Styrgruppen för kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att se över lokalkompensationsbidraget så att detta bättre tillgodoser en utjämning mellan de föreningar som
har sin verksamhet i egna lokaler och de som använder kommunala lokaler. Som ett första steg i denna utjämning föreslår styrgruppen för kulturoch fritidsnämndens taxor och bidrag förändringar i lokalkompensationsbidraget.
Beslutsunderlag
Styrgruppen för kultur- och fritidsnämndens taxor och bidrag, minnesanteckningar från sammanträde den 14 januari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens förslag till ändrade regler för lokalkompensationsbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens förslag till ändrade regler för lokalkompensationsbidrag.

Beslut expedieras till:
Föreningar
Akten
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§ 21
Medborgarförslag angående Folkets Park
Dnr KU 2010/0023
Sammanfattning
Elisabeth Antell har till Lunds kommun inkommit med ett medborgarförslag angående Folkets Park. I medborgarförslaget föreslås att byggnaden i
parken ersätts med en kinesisk paviljongbyggnad.
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Elisabeth Antells medborgarförslag den 9 december 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunfullmäktige över Elisabeth Antells medborgarförslag angående Folkets Park, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till kommunfullmäktige över Elisabeth Antells medborgarförslag angående Folkets Park, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 22
Begäran om ramökning för hösten 2010 för den öppna
fritidsverksamheten
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Kommunkontoret har uppdraget att ta fram ett nytt resursfördelningssystem för åldersgruppen 10-12 år. Detta utgår från en lägre skolpeng 18 099
kr mot tidigare 23 761 kr per barn och år. Remissyttrandena visar att berörda nämnder har olika uppfattningar om hur systemet ska utformas. Besked om resurstilldelning är nödvändigt för att kunna konkretisera vilken
verksamhet som kan erbjudas barnen. Skolbarnsomsorgen utgör en stor integrerad del av den öppna fritidsverksamheten. Eftersom besked saknas
om inriktning och resurstilldelning för skolbarnsomsorgen i Lund samt att
föräldrar och barn behöver få besked om vilken omsorg de kan förvänta
sig begär kultur- och fritidsnämnden en resursökning med 1 993 tkr för att
klara den öppna fritidsverksamheten hösten 2010.
Beslutsunderlag
Översyn av skolbarnsomsorgen för 10-12 åringar i Lunds kommun,
Rapport etapp 2, 2009-03-25.
Skolbarnsomsorg för 10-12 åringar, tjänsteskrivelse den 2 juni 2009.
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 juni 2009, 87.
Kommunfullmäktiges beslut om ramar för 2010 den 16-17 juni 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari 2010.
Yrkande
Claes Göran Jönsson (S), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att av kommunstyrelsen begära tilläggsresurser för den öppna fritidsverksamheten med 1 993 tkr för hösten 2010; samt
att av kommunstyrelsen begära att en långsiktigt hållbar lösning för inriktning och resurstilldelning för skolbarnsomsorgen i Lund snarast fastställs.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att av kommunstyrelsen begära tilläggsresurser för den öppna fritidsverksamheten med 1 993 tkr för hösten 2010; samt
att av kommunstyrelsen begära att en långsiktigt hållbar lösning för inriktning och resurstilldelning för skolbarnsomsorgen i Lund snarast fastställs.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn- och skolnämnderna
Akten
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§ 23
Rapporter
A. Förvaltningens organisation
Dnr KU 2009/0057
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om översyn av förvaltningens
organisation.
B. Rutiner för budgetuppföljning
Dnr KU 2009/0007
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar rutiner för uppföljning av
verksamhet och ekonomi under 2010.
C. Utbyggnad av Högevallsbadet
Dnr KU 2005/0100
Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om utbyggnad av Högevallsbadet.
D. Lunds Boxningsklubb
Dnr KU 2009/0167
Utvecklingsstrateg Holger Andersson informerar om att Lunds Boxningssällskap har överklagat kommunfullmäktiges beslut av den 17 december
2009, § 237, angående taxor och avgifter för verksamheten inom kulturoch fritidsnämnden.
Länsrätten har i ett föreläggande till Lunds kommun begärt yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
E. Investeringsprövning
Dnr KU 2010/0011
Ekonomichef Per Hellman informerar om investeringsgruppens förslag till
investeringsplan för 2011-2015.
F. Lunds Ridhus
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsstrategerna Bitte Langéen och Holger Andersson informerar
om utredning om framtida placering av Lunds Ridhus.
G. Lund som Europas kulturhuvudstad 2014
Dnr KU 2000/0117
Projektansvarig Hans-Martin Hansen informerar om rapporten ”Lund
2014” samt presenterar en sammanställning över konsultkostnader för
Lund 2014.
H. Konsthallen
Ordförande Holger Radner meddelar att konsthallschef Åsa Nacking kommer att informera om Konsthallens verksamhet vid nämndens sammanträde den 17 mars 2010.
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§ 24
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 2).
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§ 25
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 13 januari 2010, § 15: Medfinansiering
av passage mellan Kulturens områden via Adelgatan.
Dnr KU 2009/0160.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 januari 2010, § 8: Fördelning av resurser till öppen skolbarnsomsorg.
Dnr KU 2008/0141.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 januari 2010, § 10:
Högevallsbadet – Driftskostnadskalkyl efter om- och tillbyggnad.
Dnr KU 2005/0100.
4. Svensk Solarieförening: Bristande information från Strålskyddsmyndigheten.
Dnr KU 2010/0018.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 december 2009,
§ 326: Aktuellt läge om Klostergården.
Dnr KU 1999/0180.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 januari 2010, § 15:
Budgetplattform 2011 – Investeringsbudget 2011.
Dnr KU 2010/0011.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 januari 2010, § 16:
Högevallsbadet – Driftskostnadskalkyl efter om- och tillbyggnad.
Dnr 2005/0100.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 januari 2010, § 18:
Vandrarhemmet Tåget.
Dnr KU 2001/0296.
9. Protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde den 8 december 2009.

