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§ 26
Dagordning
Dagordningen fastställes med följande ändringar: Beslutsärendena nr 5
”Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2009 till 2010 års budget: Förändrad internbudget 2010” och nr 6 ”Investeringsbudget 2010 med
överföringar från 2009” överförs till Rapporter. Ärendena nr 10 ”Kulturpolitisk strategi för Lunds kommun – Handlingsplan 2010-2013: Förslag till
fördelning av beviljade medel från kommunstyrelsen” samt nr 16 ”Fristadsprojektet” utgår.

§ 27
Information om Högevalls ombyggnad
Dnr KU 2005/0100
Idrottschef Magnus Malmborg samt Magnus Elfström, projektledare på
serviceförvaltningen informerar om Högevalls ombyggnad.

§ 28
Konsthallen informerar om sin verksamhet
Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson presenterar bakgrundsfakta till
Konsthallens verksamhet. Konsthallschef Åsa Nacking, intendent Anders
Kreuger och konstpedagog Elisabet Carlström informerar om Konsthallens
verksamhet.
Ordförande Holger Radner (FP) meddelar, att han har för avsikt att återkomma med förslag till beslut om en medborgarundersökning efter att ha
diskuterat med presidiet och styrgruppen för kulturhandlingsplanen.
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§ 29
Inomhusbad i Dalby
Dnr KU 2009/0110
Sammanfattning
I sitt beslut om utbyggnad av Högevallsbadet gav kommunfullmäktige i
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att påbörja en allsidig utredning om
ett nytt inomhusbad i Dalby för att möjliggöra beslut våren 2010.
Ärendet är, i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning den 3 september
2009, en fördjupning och komplettering av förvaltningens tjänsteskrivelse
den 1 juni 2009 med inriktning på placering i Dalby.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 november 2007, § 120.
Kommunfullmäktiges beslut, den 31 januari 2008, § 10.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 juni 2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 10 juni 2009, § 5.
Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2009, § 266.
Översiktsplan 2010 – Utställning, byggnadsnämnden den13 januari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse om inomhusbad i Dalby samt
att överlämna den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse om inomhusbad i Dalby samt
att överlämna den till kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning
Claes Göran Jönsson (S) anför, att han ifrågasätter de beräknade kapitaltjänstkostnaderna.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 30
Förslag till fördelning av pengar för kulturarrangemang i stadsdelsbiblioteken
Dnr KU 2003/0250
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram 2010 med 550 tkr för kulturarrangemang i stadsdelsbiblioteken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2010, § 36.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att överföra 550 tkr till folkbibliotekens budget 2010; samt
att uppdra åt bibliotekschefen att efter samråd med kulturchefen besluta
om fördelning av resurserna till stadsdelsbiblioteken utifrån följande prioriteringar
- kulturarrangemang som riktar sig till barn och unga
- kulturarrangemang utanför Lunds stad
- kulturarrangemang som genomförs i samverkan med annan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att överföra 550 tkr till folkbibliotekens budget 2010; samt
att uppdra åt bibliotekschefen att efter samråd med kulturchefen besluta
om fördelning av resurserna till stadsdelsbiblioteken utifrån följande prioriteringar
- kulturarrangemang som riktar sig till barn och unga
- kulturarrangemang utanför Lunds stad
- kulturarrangemang som genomförs i samverkan med annan.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 31
Granskning av kulturhuvudstadssatsningens ekonomi
Dnr KU 2000/0117
Sammanfattning
Lunds kommun har varit en av kandidaterna till kulturhuvudstad 2014.
Kulturhuvudstadssatsningen har syftat till att utveckla kulturlivet och skapa visioner för framtiden. Kandidaturen har också varit en ansats att stärka
samarbetet i Lund, Skåne, Öresundsregionen och Europa.
Mot den bakgrunden har de förtroendevalda revisorerna beslutat att granska kulturhuvudstadssatsningen med inriktning på hur projektets ekonomi
hanterats.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Ekonomisk utvärdering av satsningen Kulturhuvudstadsåret 2014, Öhrlings/PriceWaterhouseCoopers, den 17 februari 2010.
Rapport – Lund 2014 med bilagor, kultur- och fritidsförvaltningen den 13
januari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad den 17 mars
2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse samt att överlämna
den till kommunrevisionen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse samt att överlämna
den till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten
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§ 32
Remissyttrande – Anhållan om konst- och bildpedagog till Skissernas museum
Dnr KU 2010/0022
Sammanfattning
Ordföranden i styrelsen för Skissernas museum, Göran Bexell, har skrivit
till kommunledningen med anhållan om kommunala medel till en konstoch bildpedagog till museet. Kommunkontoret har remitterat ärendet till
kultur- och fritidsnämnden, Barn- och skolnämnd Lunds stad och Barnoch skolnämnd Lund Öster för yttrande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Skissernas museum den 11 november 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 30 november 2009, § 287.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunkontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott förorda ytterligare undersökning av samverkan kring konst- och bildpedagog på Skissernas museum, Konsthallen, Historiska Museet och Kulturen i Lund.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till kommunkontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott förorda ytterligare undersökning av samverkan kring konst- och bildpedagog på Skissernas museum, Konsthallen, Historiska Museet och Kulturen i Lund.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 33
Motion från Demokratisk Vänster – Låt 2014 blir Parkkulturens år och ett Kultur i parkens år
Dnr KU 2010/0027
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat motionen om 2014 som parkkulturens år
från Demokratisk Vänster för yttrande till kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden. Motionärerna vill utse 2014 till ett år i parkkulturens
tecken och ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att tillsammans med kommunens kulturföreningar och kulturutövare utforma innehållet för året samt begära anslag för genomförandet ur de för
kulturhuvudstadsåret reserverade medlen.
Beslutsunderlag
Motion om parkkulturens år, den 21 december 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8
2010-03-17

§ 34
Yttrande till stadsbyggnadskontoret – Översiktsplan
2010, Lunds kommun
Dnr KU 2009/0050
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för synpunkter översänt Översiktsplan 2010, Utställningshandling. Gällande översiktsplan, ÖPL-98 antogs av kommunfullmäktige 28 maj 1998 med förnyad prövning 2001 och 2006. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 om inriktning och direktiv för en revidering av
ÖPL-98.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets Samråd om Översiktsplan 2010, revidering av
Lunds Översiktsplan, den 3 maj 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 6 maj 2009.
Stadsbyggnadskontorets Utställning om Översiktsplan 2010, revidering av
Lunds Översiktsplan, den 13 januari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 8 mars 2010.
Skrivelse från Lunds Civila Ryttarförening, den 7 mars 2010.
Skrivelse från Östra Torns Ryttarsällskap, den 16 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse med
redaktionell ändring samt med följande tillägg längst ned på sidan 4 under
rubriken Ladugårdsmarken 5:8:
Dock bör förslaget om placering av Lunds ridhus vid Räften utredas.
att föreslå att Stadsbyggnadskontoret i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen rättar, förtydligar och utvecklar de delar av ÖPL 2010 som
berör kultur- och fritidsområdet,
att till byggnadsnämnden särskilt anföra att idrotts-, fritids- och kulturanläggningarna inklusive Skrylle måste tillgängliggöras med betydligt bättre
kollektivtrafikförbindelser i syfte att minska transporterna till klimatutredningens målnivå för 2050; samt
att markområdena i sydvästra Veberöd, söder om Remontgatans förlängning undantas från bostadsplanering då de kan antas strida mot de riksintressen som presenterats i Översiktsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till byggnadsnämnden översända förvaltningens tjänsteskrivelse med
redaktionell ändring samt med följande tillägg längst ned på sidan 4 under
rubriken Ladugårdsmarken 5:8:
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§ 34, forts.
Dock bör förslaget om placering av Lunds ridhus vid Räften utredas.
att föreslå att Stadsbyggnadskontoret i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen rättar, förtydligar och utvecklar de delar av ÖPL 2010 som
berör kultur- och fritidsområdet,
att till byggnadsnämnden särskilt anföra att idrotts-, fritids- och kulturanläggningarna inklusive Skrylle måste tillgängliggöras med betydligt bättre
kollektivtrafikförbindelser i syfte att minska transporterna till klimatutredningens målnivå för 2050; samt
att markområdena i sydvästra Veberöd, söder om Remontgatans förlängning undantas från bostadsplanering då de kan antas strida mot de riksintressen som presenterats i Översiktsplanen.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 35
Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl i Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2008/0077
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt Underrättelse – Samråd Detaljplan för
Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kommun (Stadsparken) till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Detaljplanens syfte är att planlägga stadsparken som
parkmark samt att pröva lämpligheten att utöka parkens areal genom en integrering dels av Observatorieparken dels av området mellan Ringvägen
och Hardebergaspåret.
Beslutsunderlag
Program till detaljplan för Svanelyckan 1 m fl , Stadsbyggnadskontoret
den 7 januari 2008.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2008.
Program till detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 maj 2008.
Mejeriets förstudie 2010 – Öppna upp - Bjud in - Koppla samman,
Mejeriet december 2009.
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, tekniska nämnden den 15
december 2009.
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse, den 28 januari 2010.
Underrättelse – Samråd Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kom
mun (Stadsparken), PÄ 31/2003, stadsbyggnadskontoret den 3 februari
2010.
Stadsparken i Lund – Utvecklingsplan, kultur- och fritidsnämndens beslut
de 10 februari 2010.
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Samråd
Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kommun (Stadsparken), överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse – Samråd
Detaljplan för Svanelyckan 1 m fl, Lunds Kommun (Stadsparken), överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten
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§ 36
Detaljplan för Kämnärsrätten 7 m m i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2010/0044
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandling för Detaljplan för Kämnärsrätten 7 m m, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att ändra ändamål från parkering till bostad inom
Kämnärsrätten 7 m m. Det nya studentboendet utformas som ett eget kvarter i form av en cirkulär byggnad med gemensam innergård.
Beslutsunderlag
Samrådshandling för Detaljplan för Kämnärsrätten 7 m m, Lunds kommun, upprättad den 17 december 2009.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Kämnärsrätten 7 m m, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att som yttrande till byggnadsnämnden över Underrättelse - Samråd Detaljplan för Kämnärsrätten 7 m m, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
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§ 37
Rapporter
A. Förvaltningens organisation
Dnr KU 2009/0057
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om förvaltningens nya organisation.
B. Stadsbiblioteket 40 år
Bibliotekschef Karin Sandberg informerar om att Stadsbiblioteket fyller 40
år i år. Detta uppmärksammas särskilt den 25 mars och den 31 mars.
C. Investeringsplan
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningschef Urban Olsson presenterar ett förslag till investeringsplan
2011-2016 för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.
D. Skjutbanan
Utvecklingschef Hans-Martin Hansen redogör för diskussioner om skjutbana.
E. Ersättning Friluftsfrämjandet
Dnr KU 2009/0100
Ekonom Per Hellman informerar om ersättning till Friluftsfrämjandets
lundaavdelning.
F. Överförande av ekonomiskt resultat från bokslut 2009 till
budget till 2010 års budget: Förändrad internbudget 2010
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman informerar om förändrad internbudget för 2010.
G. Investeringsbudget 2010 med överföringar från 2009
Dnr KU 2009/0007
Ekonom Per Hellman informerar om investeringsbudget 2010 med överföringar från 2009.
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§ 38
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 3).
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§ 39
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2010, § 14: Hanna Gunnarsson (V) motion ”Gör Ungdomstinget till remissinstans!”.
Dnr KU 2009/0069.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2010, § 13: Ansökan om
medel utöver ram för Skryllegården.
Dnr KU 2009/0100.
3. Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2010, § 36:
Förslag till handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds
kommun.
Dnr KU 2003/0250.
4. Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2010, § 29: Rökfri arbetstid.
Dnr KU 2010/0053.
5. Namnlistor: Vi protesterar mot nedläggningen av PMC.
Dnr KU 2007/0033.
6. Servicenämndens beslut den 16 februari 2010, § 20: Matkupongpriser i
Lunds kommun 2010.
Dnr KU 2010/0066.
7. Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 24 februari 2010, § 16:
Äskande om medel för inventarier och driftskonsekvenser i samband
med återuppförandet/ombyggnationen av Killebäckskolan.
Dnr KU 2009/0037.

