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§ 92
Dagordning
Dagordningen fastställes.

§ 93
Kulturbarometer
Dnr KU 2010/0193
Utvecklingsstrateg Mats-Ola Nilsson informerar om ”Kulturbarometer –
från politisk ambition till konkreta förslag”. Detta är ett öresundsprojekt
om kulturbruk.
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§ 94
Tillsättning av bibliotekschef vid kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr KU 2010/0089
Sammanfattning
Karin Bergendorff, Helsingborg, förordas som ny bibliotekschef efter Karin Sandberg.
Rekryteringen har förberetts i en arbetsgivargrupp och en arbetstagargrupp. Arbetsgivargruppen har bestått av: kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen och administrativa chefen. I arbetstagargruppen
har företrädare för DIK, JUSEK, SKTF och SSR ingått, tillsammans med
personalrepresentanter för bibliotekets ledningsgrupp. Rekryteringsgrupperna har inga invändningar mot arbetsgivarens förslag som har förhandlats enligt MBL §11.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandling enligt § 11 MBL den 12 och 13 augusti 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse med förord den 18 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillsätta Karin Bergendorff som bibliotekschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta Karin Bergendorff som bibliotekschef; samt
att uppdra åt förvaltningen att träffa överenskommelse om lön, tillträde
och övriga anställningsvillkor.

Beslut expedieras till:
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4
2010-08-18

§ 95
Yttrande till kommunstyrelsen – Integrationspolitiskt
program
Dnr KU 2010/0142
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att ett nytt integrationspolitiskt program ska
tas fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett fördjupade direktiv.
Den referensgrupp som arbetat med uppdraget har utarbetat förslag till nytt
integrationspolitiskt program för synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut förslaget till integrationspolitiskt program på remiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2006, § 182.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 oktober 2006, § 183.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 mars 2009, § 64.
Utkast till Förslag till nytt Integrationspolitiskt program.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 maj 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna och till kommunstyrelsen översända förvaltningens synpunkter på nytt Integrationspolitiskt program i Lunds kommun.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna och till kommunstyrelsen översända förvaltningens synpunkter på nytt Integrationspolitiskt program i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 96
Bengt Karlssons medborgarförslag ”Lundadagen/Lundadagarna”
Dnr KU 2010/0158
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att Lunds kommun inför ett årligt återkommande arrangemang, Lundadagen eller Lundadagarna, vars tema ska vara lokal kultur i olika former.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.
Beslutsunderlag
Bengt Karlssons medborgarförslag inkommet den 7 april 2010.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 135.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avslå förslagsställarens begäran.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avslå förslagsställarens begäran.

Beslut expedieras till:
Bengt Karlsson
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 97
Yttrande till kommunfullmäktige: Bengt Karlssons
medborgarförslag ”Kulturoteket”
Dnr KU 2010/0182
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att Lunds kommun inrättar en kulturell mötesplats,
”Kulturoteket”, vid Mårtenstorget, i Systembolagets nuvarande lokaler.
Ärendet har remitterats till servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bengt Karlsson inkommet den 29 juni 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslagsställarens begäran.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslagsställarens begäran.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Akten
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§ 98
Skrivelse från Zoltan G-Wagner (KD) angående prioriteringslista
Dnr KU 2010/0166
Sammanfattning
Zoltan G-Wagner har lämnat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden
angående en prioriteringslista för idrottsanläggningar; vilka som ska fräschas upp eller byggas om och vilka nya anläggningar som behöver byggas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Zoltan G-Wagner (KD) angående prioriteringslista den 17
juni 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP), med instämmande av Claes Göran Jönsson (S), yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillsätta en dialoggrupp bestående av presidieberedningen, fram till och
med 2010-12-31, med uppgift att vid nämndens sammanträde i december
redovisa en sammanfattning av de politiskt viktigaste frågorna att överlämna till nästa nämnd.
Hänsyn ska tas till aktuella ekonomiska och personella resurser samt till
samverkan med kommunens övriga nämnder och förvaltningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillsätta en dialoggrupp bestående av presidieberedningen, fram till och
med 2010-12-31, med uppgift att vid nämndens sammanträde i december
redovisa en sammanfattning av de politiskt viktigaste frågorna att överlämna till nästa nämnd.
Hänsyn ska tas till aktuella ekonomiska och personella resurser samt till
samverkan med kommunens övriga nämnder och förvaltningar.
Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (KD):
”Nämndens behandling av ärendet fick dels en bredare och delvis annan
inriktning, än vad förlagsgivarens intention var.
Nämnden tillsatte en dialoggrupp vars uppgift blir att granska vilka beslut
nämnden tagit under mandatperioden och hur besluten har genomförts.
Dialoggruppen ska verka fram till innevarande mandatperiods slut.
Förlagsgivarens förhoppning är att genom denna granskning kan dels den
tänkta prioriteringslistan komma till stånd dels ett regelverk om hur den
prioriteringslistan ska hanteras av förvaltningen och nämnden.”

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 99
Yttrande till kommunfullmäktige: Motion (S) – ”Samverkan för Lunds framtid!”
Dnr KU 2010/0109
Sammanfattning
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att kommunen ska utveckla samverkan i kommunen. Ärendet har remitterats till
samtliga nämnder för yttrande. Tre områden lyfts fram där samverkan kan
utvecklas
 Förbättrat samarbete med Universitetet och med studenterna
 Utvecklad samverkan med näringslivet
 Stärkta förutsättningar för föreningar och ideella organisationer.
Beslutsunderlag
Motion Samverkan för Lunds framtid! den 14 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse, den 18 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt förvaltningens reviderade
förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt förvaltningens reviderade
förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 100
Yttrande till kommunfullmäktige: Motion från Demokratisk Vänster i Lund – ”Ge alla barn och ungdomar
möjlighet att själva skapa kultur!”
Dnr KU 2010/0137
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ber kultur- och fritidsnämnden om ett yttrande över
en motion från Demokratisk Vänster (Sven-Bertil Persson och Ulf Nymark). De föreslår ett projekt där barn och unga, under ledning av goda
pedagoger, ges tillfälle att utöva och utveckla sina kunskaper i en mångfald konstarter. Resultatet samlas i en festival för alla kommunens innevånare.
Beslutsunderlag
Motion från Demokratisk Vänster ”Ge alla barn och ungdomar möjlighet
att själva skapa kultur!”.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsförvaltningen
bjuder in till samtal vinter/vår 2010/2011 mellan berörda förvaltningar för
att undersöka och konkretisera förslagsställarnas idé, under förutsättning
att medel för ny organisation för sommaraktiviteter 2011 beviljas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsförvaltningen
bjuder in till samtal vinter/vår 2010/2011 mellan berörda förvaltningar för
att undersöka och konkretisera förslagsställarnas idé, under förutsättning
att medel för ny organisation för sommaraktiviteter 2011 beviljas.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
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§ 101
Mötesplats Klostergården för bibliotek och fritid:
Tecknande av uppdragsbekräftelse
Dnr KU 2007/0205
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag till uppdragsbekräftelse från
serviceförvaltningen om uppförande av ny byggnad för Mötesplats Klostergården.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att bordlägga ärendet till ett senare sammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att bordlägga ärendet till ett senare sammanträde.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Akten
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§ 102
Remiss allmän kameraövervakning, Högevallsbadet,
Lund
Dnr KU 2010/0167
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd
för allmän kameraövervakning av Högevallsbadet i syfte att öka säkerheten, förebygga brott och förhindra olyckor.
Länsstyrelsen i Skåne län har berett Lunds kommun tillfälle att yttra sig i
ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, att avstyrka ansökan då det
inte framgår att verksamhetsansvarig nämnd för Högevallsbadet har behandlat frågan med hänsyn tagen till kommunens policy för kameraövervakning samt att arbetsutskottet avser återkomma med yttrande efter att
verksamhetsansvarig nämnd gjort bedömningen i ärendet.
Beslutsunderlag
Policy för kameraövervakning i Lunds kommun, den 27 september 2007.
Länsstyrelsen i Skåne läns remiss den 19 maj 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 maj 2010, § 153.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt förvaltningens
förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att avge yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt förvaltningens
förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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§ 103
Rapporter
A. Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 juli 2010
Dnr KU 2009/0007
Förvaltningschef Urban Olsson redovisar uppföljning för ekonomi och
verksamhet per den 31 juli 2010.
Administrativa chefen Eva Palm redogör för arbetet med den nya administrativa organisationen, staben.
B. EVP 2011-2013 med budget 2011
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningschef Urban Olsson informerar om arbetet med EVP 20112013 och fördelningen per verksamhetsområde.
C. Lunds Ridhus: Vidare hantering inför EVP 2011-2013 med
budget 2011
Dnr KU 2004/0244
Utvecklingsstrateg Bitte Langéen informerar om den vidare hanteringen av
ärendet om Lunds Ridhus.
D. Delregionalt samarbete i Skåne Sydväst
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om delregionalt samarbete i Skåne Sydväst.
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§ 104
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 9).
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§ 105
Meddelanden
1. Skrivelse från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige
rörande cirkuskonstens bevarande.
Kultur- och fritidsförvaltningens svarsskrivelse.
Dnr KU 2010/0159.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 113: Handlingsplan
för miljöfordon i Lunds kommun.
Dnr KU 2010/0153.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 115: Kultur- och fritidsnämnden avseende inomhusbad i Dalby.
Dnr KU 2009/0110.
4. Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 125: Göran Johanssons medborgarförslag nr 22.
Dnr KU 2007/0169.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 128: Elisabeth Antells
medborgarförslag angående Folkets Park.
Dnr KU 2010/0023.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010, § 129: Heléne Liljekvists medborgarförslag angående bowlinghall i Lund.
Dnr KU 2008/0214.
7. Kommunrevisionen: Beslutade granskningar år 2010.
Dnr KU 2010/0170.
8. Tekniska nämndens beslut den 9 juni 2010, § 139: Konst för ett levande centrum.
Dnr KU 2010/0178.
9. Kommunfullmäktiges beslut den 17—18 juni 2010, § 151: Ekonomioch verksamhetsplan (EVP) 2011-2013 med budget för 2011.
Dnr KU 2010/0011.
10. Kommunkontoret: Uppmaning och information till nämnden om
”Handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Lunds kommun”.
Dnr KU 2005/0035.
11. Ledamoten Zoltan G-Wagner (KD), meddelar, att kultur- och fritidsnämnden är välkommen att ha sammanträde i Vattenhallen på Science
Center, LTH.

