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§ 106
Dagordning
Dagordningen fastställes.

§ 107
Genomgång av nämndens styrgrupper och beslut
Dnr KU 2010/0166
Ordförande Holger Radner (FP) redovisar hur nämnden styr verksamheten
och syftet med presidiemöte, presidieberedning, politiska styrgrupper och
partiöverläggningar.
Ordförandena i nämndens olika styrgrupper får i uppdrag att göra en sammanfattning av gruppernas arbeten. Detta ska redovisas på nämndens
sammanträde i oktober.
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§ 108
Delårsrapport per 31/8 2010
Dnr KU 2009/0007
Sammanfattning
Förändringens vindar har blåst över kultur- och fritidsförvaltningen. En
översyn och omorganisation av den centrala förvaltningsstrukturen har genomförts, vilket gör att nämnden står väl rustad att möta framtidens utmaningar såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt och personellt. Måluppfyllelsen förväntas bli god, även om man hårfint riskerar att inte klara målen utifrån en av indikatorerna, och nämndens ekonomi är i god balans.
Dessutom har förvaltningen ett gynnsamt rekryteringsläge och sjukfrånvaron har minskat gentemot tidigare år.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Delårsrapport per 31/8
2010” den 13 september 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Delårsrapport 2010-0831 med bokslutsprognos, fördjupning idrott”, den 6 september 2010.
”Delårsredovisning av verksamhetsmål”, den 6 september 2010.
”Delårsredovisning av miljömål”, den 6 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, med instämmande av Bengt E Nilsson (S), att
kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna delårsrapport per 31/8 2010 för kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen, samt
att godkänna delårsrapport 2010-08-31 med bokslutsprognos avseende
fördjupning för idrottsverksamheten, med den ändringen
att de resterande budgeterade medlen för föreningsbidrag utbetalas och
fördelas enligt bidragsreglerna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna delårsrapport per 31/8 2010 för kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen, samt
att godkänna delårsrapport 2010-08-31 med bokslutsprognos avseende
fördjupning för idrottsverksamheten, med den ändringen
att de resterande budgeterade medlen för föreningsbidrag utbetalas och
fördelas enligt bidragsreglerna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 109
Yttrande till kommunfullmäktige: Motion från Börje
Hansson (C) och Lars Bergwall (C) – Kommunala
sammankomster med pensionärer
Dnr KU 2010/0176
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har fått en motion från Börje Hansson (C)och
Lars Bergwall (C) avseende ”Kommunala sammankomster med pensionärer” för yttrande.
I motionen om ”Kommunala sammankomster med pensionärer” påpekas
att det idag finns många äldre som både ”vill och kan engagera sig i olika
sammanhang” och att ”alla mår bra av att behövas”. Motionärerna menar
också att äldre ”kommer att ställa helt andra krav på samhället” i framtiden, vilket betyder att det är ”önskvärt med en utökad dialog” där nya idéer och lösningar kan komma fram som kan ligga till grund för nytänkande
och utveckling. Möjligheter till inflytande, att kunna påverka den egna
livssituationen och en känsla av sammanhang har ett starkt samband med
hälsa. Att ta vara på äldre människors erfarenheter och kompetens, som
motionärerna förslår, är därför ett konkret exempel på den sociala ekonomins stora betydelse för samhällsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Motion om ”Kommunala sammankomster med pensionärer”, den 2 juni
2010.
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna och till kommunstyrelsen översända förvaltningens svar på
motionen om ”Kommunala sammankomster med pensionärer”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna och till kommunstyrelsen översända förvaltningens svar på
motionen om ”Kommunala sammankomster med pensionärer”.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 110
Yttrande till tekniska nämnden: Förslag till ny hastighetsklassificering i Lunds kommun
Dnr KU 2010/0186
Sammanfattning
Tekniska nämnden har till kultur- och fritidsnämnden översänt ”Förslag
till ny hastighetsklassificering i Lunds kommun” för yttrande.
Tekniska förvaltningen har under 2009 och 2010 arbetat med att ta fram ett
förslag till en ny hastighetsklassificering för Lunds kommun. Tekniska
nämnden önskar svar på huruvida alternativ 2 – Förändrade hastighetsgränser är att föredra framför dagens situation (alternativ 1) samt om visionen, Rätt fart i Lund, är en bra utgångspunkt för att hantera hastighetsgränser på lång sikt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 juli 2010.
- Alternativ 1 - Nollalternativ (kartor, 12 st).
- Alternativ 2 - Förändrade hastighetsgränser (kartor, 8 st).
- Utredning ”Rätt fart i Lunds kommun” (förkortad version).
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att till tekniska nämnden avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
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§ 111
Kulturaktiviteter – Lund som sommarstad
Dnr KU 2010/0192
Sammanfattning
Målet är att skapa sommaraktiviteter med start sommaren 2011 för medborgare och besökare i alla åldrar och i alla delar av kommunen samt att
göra Lund till en attraktivare stad. Detta kräver att en ny och kompetent
organisation för arrangemang byggs upp på mycket kort tid, januari till
april 2011. Lund som sommarstad är tänkt att erbjuda cirka 75 nya arrangemang av varierande karaktär och storlek under sommarmånaderna.
Beslutsunderlag
Handlingsplan Destinationsutveckling Lund 2008-2013.
Kommunstyrelsens beslut den 5 februari 2009, § 32.
Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2010, § 114.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 9 augusti 2010, § 170.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunstyrelsens
konto för oförutsett överförs till kultur- och fritidsnämnden 3 450 tkr
årligen för perioden 2011-2013 för att genomföra kulturaktiviteter
för Lund som sommarstad.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att tillskriva kommunstyrelsen och begära att av kommunstyrelsens
konto för oförutsett överförs till kultur- och fritidsnämnden 3 450 tkr
årligen för perioden 2011-2013 för att genomföra kulturaktiviteter
för Lund som sommarstad.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

LUNDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7
2010-09-15

§ 112
Idrottskompetenscentrum i Lund
Dnr KU 2010/0195
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uttala sig positivt om planerna på ett elitidrotts- och kompetenscentrum i Lund och bett kultur- och
fritidsnämnden att skriva fram ett ärende om förutsättningarna för ett Idrottskompetenscentrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser gärna en
breddning av centrats inriktning till att också gälla folkhälsa. Därför föreslås centrat ändra namn till Idrottskompetenscentrum i Lund.
Beslutsunderlag
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2010, § 180.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2010.
Yrkande
Bengt E Nilsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i
samverkan med kommunstyrelsen genomföra utredningen om ett Idrottskompetenscentrum.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i
samverkan med kommunstyrelsen genomföra utredningen om ett Idrottskompetenscentrum.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 113
Hemställan från LUGI Badminton angående drift av
Viktoriastadion i Lund
Dnr KU 2010/0099
Sammanfattning
Föreningen LUGI Badminton har kommit in med en skrivelse, som innehåller en hemställan om att få driva den del av Viktoriastadion som utgörs
av banor utformade för badminton samt ha tillgång till utrymmen för shop,
cafeteria med mera.
Beslutsunderlag
Skrivelse från LUGI Badminton den 9 april 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att uppdra till förvaltningen att utreda synpunkter som framförs i skrivelse
från LUGI Badminton i samband med planering av framtida drift av Viktoriastadion.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att uppdra till förvaltningen att utreda synpunkter som framförs i skrivelse
från LUGI Badminton i samband med planering av framtida drift av Viktoriastadion.

Beslut expedieras till:
LUGI Badminton
Akten
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§ 114
Nytt Idrottspolitiskt program för Lunds kommun
Dnr KU 2010/0199
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog ett idrottspolitiskt handlingsprogram den 1 november 2001. Handlingsprogrammet utarbetades i nära samverkan med
Lundaidrotten. Eftersom det är nästan tio år sedan handlingsprogrammet
togs fram och förutsättningar och trender förändras snabbt är det angeläget
med en ny politisk viljeinriktning för idrotten, ett nytt idrottspolitiskt program.
Beslutsunderlag
Idrottspolitiskt Handlingsprogram för Lunds kommun den 9 september
2001.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 september 2001,§ 107.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2001,§ 283.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2010.
Yrkande
Joakim Friberg (S) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att godkänna redovisade direktiv för utarbetande av ett nytt idrottspolitiskt program,
med följande tillägg under rubriken Organisation:
Under processen med framtagandet av programmet bör föreningslivets
och det politiska inflytandet breddas genom förslagsvis idrottsting och
ordförandeträffar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att godkänna redovisade direktiv för utarbetande av ett nytt idrottspolitiskt program,
med följande tillägg under rubriken Organisation:
Under processen med framtagandet av programmet bör föreningslivets
och det politiska inflytandet breddas genom förslagsvis idrottsting och
ordförandeträffar.

Beslut expedieras till:
PIL
FALK
HALK
Akten
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§ 115
Regional kulturplan – snabbremiss 8 september-20
oktober
Dnr KU 2010/0200
Sammanfattning
Kultur Skånes förslag till regional kulturplan går ut på remiss till kulturoch fritidsnämnder i Skåne perioden 8 september – 20 oktober 2010. På
grund av att remisstiden är så kort, behöver rätten att avge remissyttrande
delegeras till Styrgruppen för kulturhandlingsplanen.
Beslutsunderlag
Sammanfattande lägesrapport juni 2010 avseende samverkansmodellen i
Skåne.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2010.
Yrkande
Holger Radner (FP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att delegera till Styrgruppen för kulturhandlingsplanen att avge remissyttrande om förslaget till regional kulturplan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
att delegera till Styrgruppen för kulturhandlingsplanen att avge remissyttrande om förslaget till regional kulturplan.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 116
Rapport
A. Kultursatsning Lund
Dnr KU 2003/0250
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om kultursatsningar 2010-2013.
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§ 117
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 10).
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§ 118
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut den 17-18 juni 2010, § 143: Helen Rosenbergs (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden – bordlagt ärende.
Dnr KU 2010/0191.
2. Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 31 augusti 2010,
§ 111: Påskagänget i Dalby.
Dnr KU 2004/0070.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott/strategisk samhällsplanerings beslut
den 16 augusti 2010, § 19: Lägesrapport rörande pågående arbete med
detaljplan för Klostergården.
Dnr KU 1999/0180.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 augusti 2010, § 190:
Förslag till projektorganisation för Klostergården.
Dnr KU 1999/0180.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2010, § 173: Förslag till
nya klimatmål för Lunds kommun.
Dnr KU 2010/0205.
6. Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2010, § 294: Medel för destinationsutveckling – kulturlördag.
Dnr KU 2010/0192.
7. Tekniska nämndens beslut den 9 juni 2010, § 139: Konst för ett levande centrum.
Dnr KU 2010/0178.
8. Kommunfullmäktiges beslut den 17-18 juni 2010, § 151: Ekonomioch verksamhetsplan (EVP) 2011-2013 med budget för 2011.
Dnr KU 2010/0011.
9. Kommunkontoret: Uppmaning och information till nämnden om
”Handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Lunds kommun”.
Dnr KU 2005/0035.

