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§ 71
Dagordning
Dagordningen fastställes med en ändring: Kultur- och fritidsnämnden enar sig
om att punkt nr 4 på föredragningslistan ”Förslag till inriktningsbeslut rörande
nytt ridhus, Lunds kommun” ska utgå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Information om ”Europeisk koalition av städer mot rasism”
Dnr KU 2011/0185
Helena Jacobson, integrationsutvecklare i Lunds kommun och Torsten Czernyson (KD), ordförande i styrgruppen ”Nolltolerans mot rasism”, informerar om att
Lunds kommun är medlem Europeiska koalitionen av städer mot rasism,
ECCAR, och vad det innebär.
ECCAR är en sammanslutning av städer som arbetar aktivt för att motverka alla
former av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Lund ingår i det
svenska samarbetsnätverket som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har
bildat.

Justerare
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§ 73
Förslag till idrottspolitiskt program för Lunds kommun.
Remissupplaga.
Dnr KU 2010/0199
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav den 15 september 2010 förvaltningen i uppdrag
att ta fram ett idrottspolitiskt program. Uppdragets inriktning har varit att utarbeta ett program med den politiska viljeinriktningen uttryckt i mål och ett antal
prioriterade områden. Förslaget till program har redovisats i idrotts- och fritidsgruppen där även ledamöter från nämnden ingår.
Förslaget till det idrottspolitiska programmet för Lunds kommun ska gå ut på
remiss till kommunstyrelsen, nämnder, föreningar och organisationer. Särskilda
ansträngningar ska göras för att försöka nå representanter från den icke organiserade idrotten. Dessutom ska remissupplagan ligga ute på kommunens hemsida.
Efter remissomgången kommer de synpunkter som har inkommit att bearbetas.
Ett nytt förslag till Idrottspolitiskt program läggs därefter fram till kultur- och
fritidsnämnden för godkännande i november innan det går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2010.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 september 2010, § 114.
Förslag till idrottspolitiskt program, den 31 maj 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 maj 2011.
Yrkanden
Zoltan G-Wagner (KD) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att skicka ut förslag till Idrottspolitiskt program för Lunds kommun på remiss
till berörda intressenter,
med följande tillägg till förslaget:
”Ökad jämlikhet mellan könen och mellan olika idrotter
Tilldelningen av resurser är olika mellan flickor och pojkar. Resurstilldelningen
ska jämnas ut.
Det föreligger en ojämlikhet mellan resurstilldelning för olika idrotter, denna
ojämlikhet ska jämnas ut.”
Louise Burman (M) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att skicka ut förslag till Idrottspolitiskt program för Lunds kommun på remiss
till berörda intressenter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.

Justerare
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Omröstning begärs.
Kultur- och fritidnsämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Louise Burmans (M) yrkande.
Nej för bifall till Zoltan G-Wagners (KD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Louise Burman (M), Adrian Borin (M), Anders Kristensson (FP), Gunnar Brådvik (FP), Birger Swahn (M), Joakim Friberg (S), Bengt E Nilsson (S), Tord Håkansson (S), Erik Hammarström (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) röstar ja.
Zoltan G-Wagner (KD) röstar nej.
Med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kultur- och fritidsnämnden således i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att skicka ut förslag till Idrottspolitiskt program för Lunds kommun på remiss
till berörda intressenter.

Reservationer
Zoltan G-Wagner (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslut expedieras till:
PIL
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

7

2011-06-15

§ 74
Remiss - Motion från Sverigedemokraterna Lund om anläggande av konstgräsplan för fotboll i Veberöd
Dnr KU 2011/0127
Sammanfattning
Sverigedemokraterna beskriver att det anläggs nya idrottsanläggningar i Lunds
kommun, men anser att en kommundel nämligen Veberöd halkat efter och att det
där inte gjorts några större investeringar i idrottsanläggningar under lång tid.
Sverigedemokraterna anser att det redan finns flera konstgräsplaner i Lund, och
att den nya anläggning som är planerad att anläggas på Linero 2012 inte är lika
brådskande som att anlägga en motsvarande i Veberöd. En omprioritering bör
ske så att de två projekten byter plats planeringsmässigt, anser Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna den 25 april 2011-04-25.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till kommunfullmäktige översända förvaltningens tjänsteskrivelse,
med en ändring i tabellen på sidan 2:
Siffran för Veberöd 2013 ska ändras från 30 000 tkr till 6 000 tkr i enlighet med
aktuellt förslag till investeringsplan.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare
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§ 75
Program till detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m fl i
Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2000/0023
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Programsamråd - Detaljplan för
Östra Torn 27:2 m fl (Solbjersområdet) i Lund, Lunds kommun. Programmet till
detaljplan för Solbjersområdet har syftet att pröva förutsättningarna för en utbyggnad av den södra delen av Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner. Planprogrammet, som innebär ett förslag till ändring av gällande
detaljplaner, kommer tillsammans med de synpunkter som kommer in under
programsamrådet att ligga till grund för flera detaljplaner.
Beslutsunderlag
Programsamråd - Detaljplan för Östra Torn 27:2 m.fl. (Solbjersområdet) i Lund,
Lunds kommun, upprättad den 4 april 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Programsamråd - Detaljplan för
Östra Torn 27:2 m.fl. (Solbjersområdet) i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckning
Zoltan G-Wagner (KD):
I program till ”Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund PÄ 17/2010”
beskrivs nybyggnationer i form av 4 våningshus strax norr om bostadsområdena
”Spexaren” och ”Djingis Khan”.
De specificerade husen passar inte in i miljön varken till sin utformning, höjd eller med sin påträngande närhet till befintlig bebyggelse. Gång- och cykeltrafiken
skulle öka påtagligt genom de nämnda bostadsområdena.
Bostadsområdenas parkeringsplatser skulle utnyttjas ännu mera av bilar som inte
tillhör områdena. Grönytorna inom ”Spexaren” och ”Djingis Khan” skulle även
utnyttjas i större utsträckning av icke-boende inom bostadsområdena, vilket påverkar underhållsbehovet.
Ovan nämnda nybyggnationer bör inte uppföras.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare
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§ 76
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m fl i Dalby, Lunds
kommun
Dnr KU 2011/0132
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att, i enlighet med översiktsplanen och aktuellt planprogram
bebygga de sydvästra och sydöstra delarna av Påskagänget, förlänga Pinnmöllevägen fram till Genarpsvägen samt iordningsställa Tegelbruksparken i norr.
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar de delar av planförslaget som avser
byggnation och vägar utan erinran ur kultur- och fritidssynpunkt och koncentrerar yttrandet på Tegelbruksparken.
Förvaltningen menar att Tegelbruksparken bör vara stadsdelspark för Dalby samt
att parken om möjligt utökas söderut.
Beslutsunderlag
Påskagänget III, Tegelbruksparken, Beslutsunderlag till styrgruppen den 18 januari 2010.
Skiss Tegelbruksparken, SBK den 12 februari 2010.
Koncept Tegelbruksparken, arbetsmaterial SBK 2010.
Samrådshandling - Detaljplan för Dalby 63:105 m fl i Dalby, Lunds kommun,
Stadsbyggnadskontoret den 5 april 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse - samråd för Detaljplan för Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 77
Program till detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i
Lund, Lunds kommun
Dnr KU 2011/0136
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Programsamråd - Detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar och ange inriktning för förtätning inom planområdet. Programmet är avsett att utgöra del av underlag för parallella uppdrag avseende områdets gestaltning. Av detta skäl redovisas inte ett färdiggestaltat planförslag i programhandlingarna.
Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till en utveckling av Råbykungen och
Stenkrossen. Dock bör man, på grund av den höga exploateringsgraden i den
södra delen av centrala Lund, överväga att utöka grönytorna inom området.
Beslutsunderlag
Programsamråd - Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds
kommun, upprättad den 7 mars 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Programsamråd - Detaljplan för
Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 78
Program till detaljplan för Häradshövdingen 2 m fl i Lund,
Lunds kommun
Dnr KU 2011/0135
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Programsamråd - Detaljplan för
Häradshövdingen 2 i Lund, Lunds kommun. Syftet med planprogrammet är att
utreda förutsättningar och ange mål och inriktning för att:
• möjliggöra utökade lokaler för Lunds Tingsrätt.
• åstadkomma förtätning i området som helhet med kontor, handel, bostäder
och parkering.
• utveckla och stärka platskvalitéerna på Västra stationstorget.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ur kultur- och fritidsperspektiv inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Programsamråd - Detaljplan för Häradshövdingen 2 i Lund, Lunds komun, upprättad den 7 mars 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Programsamråd - Detaljplan för
Häradshövdingen 2 i Lund, Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 79
Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds
kommun
Dnr KU 2010/0061
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt Underrättelse - Samråd Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun. Detaljplanens syfte är att
pröva lämpligheten att uppföra ca 60 nya bostäder i både ägande och hyresrätter
med inslag av student- och gruppbostäder inom planområde Nöbbelöv 24:1 och
2:4. Angränsande fastigheter Nöbbelöv 2:6 och 2:9 tas med i planen då de idag
saknar detaljplan, syftet är att anpassa fastigheterna till befintliga förhållanden
och ge utrymme för lämpliga förändringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Underrättelse - Programsamråd Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds
kommun, den 19 februari 2010.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2010.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2010.
Samrådshandling Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun,
den 5 april 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2011.

Yrkanden
Louise Burman (M), med instämmande av Joakim Friberg (S), yrkar, att kulturoch fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse - samråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till stadsbyggnadskontoret över Underrättelse - samråd för Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lunds kommun, överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 80
Remiss: Susannah Youngs medborgarförslag - skateboardanläggning
Dnr KU 2011/0146
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har till kultur- och fritidsnämnden för yttrande översänt Susannah Youngs medborgarförslag angående skateboardanläggning i betong i
Lund.
Lunds Skateboard- och Konstförening har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit med en skrivelse.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser, liksom Susannah Young och Lunds Skateboard- och Konstförening, positivt på att en skateboardpark i betong byggs i
Lund.
Beslutsunderlag
Susannah Young´s medborgarförslag angående skateboardanläggning i betong i
Lund, den 3 maj 2011.
Lunds Skateboard- och Konstförenings skrivelse, den 29 april 2011.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 maj 2011.
Yrkanden
Erik Hammarström (MP) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunfullmäktige, över Susannah Youngs medborgarförslag angående skateboardanläggning i betong i Lund, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse och
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på Lunds Skateboardoch Konstförenings skrivelse,
med följande tillägg:
att kultur- och fritidsförvaltningen, i samverkan med de parter som förvaltningen
finner lämpliga, ges i uppdrag att utreda möjligheterna för anläggande av, i första hand, en skateboardanläggning i betong för utomhusbruk i Lunds centralort,
men också möjligheterna till att bygga skateboardanläggningar i betong för utomhusbruk i Dalby och Genarp,
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med målsättningen att presentera en
färdig projektplan under 2012 och att anläggande av betongparkerna kan ske under 2013 samt
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att bevilja de ekonomiska medel
som ovan nämnda projekt fordrar.
Louise Burman (M) yrkar, att kultur- och fritidsnämnden beslutar:
att som yttrande till kommunfullmäktige, över Susannah Youngs medborgarförslag angående skateboardanläggning i betong i Lund, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse och

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på Lunds Skateboardoch Konstförenings skrivelse,
med följande tillägg:
att kultur- och fritidsförvaltningen, i samverkan med de parter som förvaltningen
finner lämpliga, ges i uppdrag att utreda möjligheterna för anläggande av, i första hand, en skateboardanläggning i betong för utomhusbruk i Lunds centralort,
men också möjligheterna till att bygga skateboardanläggningar i betong för utomhusbruk i Dalby och Genarp, samt
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med målsättningen att presentera en
färdig projektplan under 2012 och att anläggande av betongparkerna kan ske under 2013.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner, att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Louise Burmans (M) yrkande.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande till kommunfullmäktige, över Susannah Youngs medborgarförslag angående skateboardanläggning i betong i Lund, överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse och
att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på Lunds Skateboardoch Konstförenings skrivelse,
med följande tillägg:
att kultur- och fritidsförvaltningen, i samverkan med de parter som förvaltningen
finner lämpliga, ges i uppdrag att utreda möjligheterna för anläggande av, i första hand, en skateboardanläggning i betong för utomhusbruk i Lunds centralort,
men också möjligheterna till att bygga skateboardanläggningar i betong för utomhusbruk i Dalby och Genarp, samt
att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med målsättningen att presentera en
färdig projektplan under 2012 och att anläggande av betongparkerna kan ske under 2013.

Reservationer
Erik Hammarström (MP) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig skriftligt. (Bilaga 8).

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lunds Skateboard- och Konstförening
Akten

Justerare
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§ 81
Utseende av personuppgiftsombud
Dnr KU 2011/0140
Sammanfattning
Personuppgiftsombudet ska självständigt se till att den personuppgiftsansvarige
behandlar uppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.
Inom kommunen behöver endast ett personuppgiftsombud utses. Kanslichef
Björn Grunning har varit Lunds kommuns personuppgiftsombud.
Kommunstyrelsen har efter honom utsett administrativ chef Pontus Gunnarsson
till personuppgiftsombud och rekommenderar övriga nämnder och styrelser att
utse Pontus Gunnarsson till personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2011, § 168.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Pontus Gunnarsson till personuppgiftsombud

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Pontus Gunnarsson
Akten
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§ 82
Uppdrag att utarbeta riktlinjer för reklam på idrottsanläggningar i Lunds kommun
Dnr KU 2011/0158
Sammanfattning
Reklam och sponsring har under de senaste åren blivit allt vanligare inom idrotten.
Vad beträffande idrottsarenorna så finns det inga tydliga riktlinjer för reklam på
kommunens idrottsanläggningar. Ofta är det idrottsföreningar som av tradition
har sina arrangemang i lokalen som också hanterar eventuella reklamskyltar.
Dessutom är det ofta idrottsföreningar som har en ungdomsverksamhet som
medges ombesörja reklamplatser. Detta i hopp om att eventuella intäkter kan användas för ungdomsverksamhet. Våra ”stora” idrottsanläggningar där publika arrangemang är vanligt såsom idrottshallen, isarenan, matchplaner på våra idrottsplatser (fotbollsplaner) är de ställen där vi ha överenskommelser om fast reklam.
Beslutsunderlag
Ansökan från Lundakorpens hockeybockey sektion via mail att få ha fast reklam
i isarenan.
Muntliga förfrågningar från en del föreningar om fast reklamplats på idrottsanläggningar.
Den policy som finns, nämligen att fast reklam på våra idrottsanläggningar får de
föreningar ha som bedriver både ungdoms och seniorverksamhet och som anordnar publika arrangemang.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2011.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer angående
reklam på våra idrottsanläggningar; samt
att som svar till Lundakorpen meddela att hockeybockey sektionen ej har möjlighet att ha fast reklam i isarenan.

Beslut expedieras till:
Lundakorpen
PIL
Akten
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§ 83
Rapporter
A. Budgetuppföljning 2011-05-31
Dnr KU 2010/0011
Förvaltningen redovisar en budgetuppföljning per den 31 maj 2011.
B. EVP 2012-2014 med budget 2012: Förslag på åtgärder
Dnr KU 2010/0254
Förvaltningen presenterar förslag på åtgärder i verksamheterna för att kunna klara anpassningskraven i driftbudgeten för 2012-2014.
C. Folkparkens framtida användning
Dnr KU 1998/0165
Kulturchef Torsten Schenlaer informerar om Folkparkens framtida användning.
D. Avrapportering nämndens arbetsgrupper
Dnr KU 2011/0029
Fritidschef Dan Kanter rapporterar från möte med idrotts- och fritidsgruppen och
kulturchef Torsten Schenlaer rapporterar från möte med biblioteks- och kulturgruppen.
E. Högevallsbadet
Dnr KU 2005/0100
Idrottschef Magnus Malmborg informerar om nuläget gällande ombyggnaden av
Högevallsbadet.
F. Klostergårdens idrottsarena - Fotbollsarena
Dnr KU 1999/0180
Idrottschef Magnus Malmborg informerar om genomförandeplan för Klostergårdens idrottsarena.
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§ 84
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut redovisas. (Bilaga 9).
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§ 85
Meddelanden
Skrivelse från Veberöds AIF till Mats Helmfrid angående Veberöds Byaråds och
Veberöds AIFs skrivelse om konstgräsplan till Veberöd. /För kännedom till kultur- och fritidsförvaltningen./
Dnr KU 2011/0046.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 17 maj 2011, § 77: Kulturgaranti
för Lunds förskolor och skolor.
Dnr KU 2008/0262.
Servicenämndens beslut den 24 maj 2011, § 59: Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun.
Dnr KU 2011/0170.
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2011, § 200: Folkparkens framtida användning.
Dnr KU 1998/0165.
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