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Tjänstgörande ledamöter
Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
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Lena Wahlberg
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KFN §1

2012-02-13
Dnr KFN 2012:5.809

Information från förvaltningen
 Tillbyggnad av Restaurang Aq-Va Gott (bredvid biblioteket) i Lomma
 Ombyggnad av Lomma Idrottsplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen
_______________________
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Dnr 2012:12.042

Överföring av över- och underskott i driftbudget
Ärendebeskrivning
Driftbudget
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2003 regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten. Reglerna har därefter reviderats 2010.
Överföringsregler
Huvudprincipen är att 100% av alla uppkomna över- och underskott överföres till
nästkommande budgetår.
En förutsättning för överföring av överskott är att lagreglerade krav på verksamheten och fastställda fullmäktigemål ska vara uppfyllda.
Vid bedömningen av över- och underskott i verksamheten ska avvikelser mot såväl intern- som externbudget beaktas och överföras till kommande budgetår.
Större avvikelser avseende kapitalkostnader och realisationsresultat ska exkluderas från överföringssystemet.
Överförda överskott får inte användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten.
Inför varje budgetår anger Kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda medel. Om det ekonomiska utrymmet är mindre
än de överskott som totalt finns ackumulerade, så rullas verksamheternas rätt att
disponera dessa till nästkommande år. Det uppkomna överskottet kommer alltid
verksamheterna tillgodo, så snart ekonomin tillåter.
Vissa verksamheter är undantagna från reglerna för över- och underskottshantering, pga att de är mycket svåra eller omöjliga att påverka. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter omfattas inte av undantagsreglerna.
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av över-/underskott.
Hanteringen av beslutade över-/underskott kommer att beslutas av Kultur och fritidsnämnden i interna regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten
Tillämpning på Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden:
Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda
Samtliga fastställda fullmäktigemål för kulturverksamheten och fritidsverksamheten är
uppfyllda eller bedöms vara uppfyllda.

Kostnader och intäkter, både externa och interna har tagits med i bedömningen.
(bilaga 1)
Förslag till överföringar

Utdragsbestyrkande
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KFN §2 forts
Kulturverksamhet:
Driftöverskott från 2011 på 458 tkr överförs till 2012 (bil 1)
Fritidsverksamhet:
Underskott från 2011 på -162 tkr överföres till 2012.
Hälften av ännu ej överfört överskott från 2010 motsvarande 380 tkr överföres till
2012. Resterande överskott från 2010 på 380 tkr överföres till 2013 eller senare.
(bil 1)
Nämnden har ytterligare ett överskott från 2010 på 212 tkr i form av projektmedel
för utredning. Förvaltningen ser inget direkt behov av dessa idag och avstår från
överföring. (bil 1)
Kultur- och fritidsnämnden anhåller totalt om att:
458 tkr överföres till kulturverksamheten 2012
218 tkr överföres till fritidsverksamheten 2012
380 tkr överföres till fritidsverksamheten 2013 eller senare
Investeringsbudget
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har haft att disponera en investeringsbudget om 1288 tkr. Investeringar till ett värde av 1306 tkr har genomförts under
året.
Av investeringsbudgeten i kulturverksamheten kvarstår det 75 tkr.
Av investeringsbudgeten i fritidsverksamheten kvarstår det -93 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att överföra -18 tkr 2012 års investeringsbudget (bil 2).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden anhåller totalt om att:
458 tkr överföres till kulturverksamheten 2012
218 tkr överföres till fritidsverksamheten 2012
380 tkr överföres till fritidsverksamheten 2013 eller senare
samt

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2012-02-13

KFN §2 forts
- Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att överföra -18 tkr till 2012 års
investeringsbudget.
_________________________

Utdragsbestyrkande
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2012-02-13
2012-01-30

Dnr KFN 2012:10.042

Bokslut år 2011 samt uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering
- Arbetsutskottets beslut
- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Nämndens handläggning
Ekonomen redovisar föreliggande bokslut 2011 i enlighet med (bil).
Synpunkts- och klagomålshantering redovisas i enlighet med (bil).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Föreliggande förslag till bokslut avseende år 2011 samt uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering godkännes och översändes till kommunfullmäktige.
________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012:8.007

Intern kontroll 2011
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat (KFN§51, 2010-08-30) om en handlingsplan för intern kontroll 2011. Handlingsplanen för den interna kontrollen omfattar
kontroll inom följande områden: Dröjsmålsräntor, Bensinkort, Rutiner fritidsklubbar, Nyttjande av bokade lokaler.
Specifika områden för intern kontroll 2011
Dröjsmålsräntor
Ej klar!
Bensinkort
Syftet med kontrollen är att undersöka om rutinerna för bensinkort efterlevs.
Kommunen har inga skriftliga rutiner för användning av bensinkort. Förvaltningen och ekonomgruppen anser dock att det är rimligt att korten, förutom till drivmedel, även ska kunna användas till inköp av mindre fordonsrelaterade produkter
(t.ex. olja, spolarvätska etc.)
Förvaltningens användning av bensinkort har kontrollerats under perioden 201011-01 till 2011-10-31, och samtliga fakturor har granskats. Det framgår ej av fakturan vilka fordon som tankats men däremot vilka bensinkort som använts.
Under perioden har tre olika bensinkort använts. Två kort används av fritidsverksamheten för de fordon som står till vaktmästarnas förfogande och till arbetsmaskiner som används för skötsel av utomhusanläggningar. Ett kort används av fältgruppen och resurscentrum som delar ett fordon.
Korten har vid fyra tillfällen använts till inköp av annat än drivmedel. Summan av
dessa inköp uppgår sammanlagt till 294 kr exklusive moms. Vad som inhandlats
(förutom drivmedel) framgår ej av fakturan utan benämns som ”övriga varor”.
Förvaltningen anser att den volym drivmedel som inhandlats är rimlig i relation
till verksamhetens behov, och att bensinkorten har använts på ett korrekt sätt.
Rutiner fritidsklubbar
Kontrollen avser belysa hur rutinerna för föräldrakontakter vid fritidsklubbsverksamheten är utformade och hur de efterföljs.
Verksamheten har ändrat innehållet i avtal med målsman för barn inskrivna i fritidklubb.
Utdragsbestyrkande
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Nyttjande av bokade lokaler
Kontrollen avser belysa i vilken utsträckning bokade tider i kommunens lokaler
används av föreningar med nolltaxa.
2011 har förvaltningen under 5 kvällar kontrollerat brett och vid drygt 10 tillfällen
gjort riktade uppföljningskontroller avseende de mest efterfrågade tiderna i de
mest efterfrågade idrottslokalerna. Vid två tider saknades verksamhet - vid uppföljning visade det sig att grupperna då varit upptagna av matcher på annan ort.
Uppföljning sker även under pågående läsår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen, ekonomerna samt kultur- och fritidschefen den 25 januari 2012.
Förvaltningens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna rapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Arbetsutskottet godkänner förvaltningens förslag och överlämnar det till nämnden.
Beslutsunderlag
Ny tjänsteskrivelse ang Intern kontroll 2011 från förvaltningschefen, kultur- och
fritidschefen samt ekonomerna den 2 februari 2012.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat (KFN§51, 2010-08-30) om en handlingsplan för intern kontroll 2011. Handlingsplanen för den interna kontrollen omfattar
kontroll inom följande områden: Dröjsmålsräntor, Bensinkort, Rutiner fritidsklubbar, Nyttjande av bokade lokaler.
Specifika områden för intern kontroll 2011
Dröjsmålsräntor
Kontroll av dröjsmålsräntor och hur dessa är kopplade till flödet i leverantörsportalen.
Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har
gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsränta betalas om betalning av faktura
försenats utan giltigt skäl. Betalas inte skulden på förfallodagen ska ränta utgå
Utdragsbestyrkande
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från den dagen. Som regel gäller att förfallodagen räknas 30 dagar efter ankomst
om ej avtal slutits om avvikelse.
Lomma kommun har i några fall avtal med leverantör om kortare betalningsfrist
än regeln på 30 dagar. En genomgång har gjorts av de leverantörer till Lomma
kommun där det avtalats om en kortare betalningsfrist. En avstämning har även
gjorts mot dessa leverantörer i Lomma kommuns leverantörsfakturaportal. Detta
för att säkerställa så att dröjsmålsräntor ej uppkommer i fakturans flöde i leverantörsfakturaportalen.
En uppföljning av dröjsmålsfakturor för Kultur- och fritidsnämnden har gjorts för
2011. Kultur- och fritidsnämndens kostnader för dröjsmålsräntor var under året
8 124 kr. Merparten av kostnaden var ifrån leverantören Samhall med 4 920 kr
och avser i stort kostnader för första halvåret 2011. En dialog har förts med Samhall och några kostnader för dröjsmålsräntor för andra halvåret har knappt förekommit. Leverantören Samhalls rutiner för fakturering och ankomstdag har setts
över så att både Lomma kommun och leverantör är överens. Samhall har i samband med förhandlingar ersatt Lomma kommun där ersättningen också täcker
motsvarande merkostnader för dröjsmålsräntor.
För övriga leverantörer har Kultur- och fritidsnämnden haft kostnader för
dröjsmålsräntor på 3 204 kr.
Bensinkort
Syftet med kontrollen är att undersöka om rutinerna för bensinkort efterlevs.
Kommunen har inga skriftliga rutiner för användning av bensinkort. Förvaltningen och ekonomgruppen anser dock att det är rimligt att korten, förutom till drivmedel, även ska kunna användas till inköp av mindre fordonsrelaterade produkter
(t.ex. olja, spolarvätska etc.)
Förvaltningens användning av bensinkort har kontrollerats under perioden 201011-01 till 2011-10-31, och samtliga fakturor har granskats. Det framgår ej av fakturan vilka fordon som tankats men däremot vilka bensinkort som använts.
Under perioden har tre olika bensinkort använts. Två kort används av fritidsverksamheten för de fordon som står till vaktmästarnas förfogande och till arbetsmaskiner som används för skötsel av utomhusanläggningar. Ett kort används av fältgruppen och resurscentrum som delar ett fordon.
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Korten har vid fyra tillfällen använts till inköp av annat än drivmedel. Summan av
dessa inköp uppgår sammanlagt till 294 kr exklusive moms. Vad som inhandlats
(förutom drivmedel) framgår ej av fakturan utan benämns som ”övriga varor”.
Förvaltningen anser att den volym drivmedel som inhandlats är rimlig i relation
till verksamhetens behov, och att bensinkorten har använts på ett korrekt sätt.
Rutiner fritidsklubbar
Kontrollen avser belysa hur rutinerna för föräldrakontakter vid fritidsklubbsverksamheten är utformade och hur de efterföljs.
Verksamheten har ändrat innehållet i avtal med målsman för barn inskrivna i fritidklubb.
Nyttjande av bokade lokaler
Kontrollen avser belysa i vilken utsträckning bokade tider i kommunens lokaler
används av föreningar med nolltaxa.
2011 har förvaltningen under 5 kvällar kontrollerat brett och vid drygt 10 tillfällen
gjort riktade uppföljningskontroller avseende de mest efterfrågade tiderna i de
mest efterfrågade idrottslokalerna. Vid två tider saknades verksamhet - vid uppföljning visade det sig att grupperna då varit upptagna av matcher på annan ort.
Uppföljning sker även under pågående läsår.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna rapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna rapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen.
__________________________
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Dnr 2010:60.800

Uppdrag om utseende av ersättare till ungdomsombud
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta för att utveckla barn- och
ungdomsdialogen ur ett medborgarperspektiv. En styrgrupp har bildats med uppdrag att dels formulera vad kommunen vill uppnå med barn- och ungdomsdialogen samt att vara startmotor till att processen drar igång för att uppnå dessa mål.
Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsen uppdragit åt samtliga nämnder att
utse två ungdomsombud, varav en förtroendevald ur den egna nämnden och en
tjänsteman på förvaltningen. Ombuden ska bevaka barns och ungdomars intressen
och arbeta för att barn och ungdomar ges tillfällen till dialog och information inför
politiska beslut och i verksamhetsplanering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde §280 KS/111214 uppdrages åt samtliga
nämnder att även utse ersättare för de redan valda ungdomsombuden.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kulturskolechef Johan André utses som ersättare av ungdomsombud för UKFförvaltningen
- Ann-Kristin Leijon (S) utses som ersättare av ungdomsombud i egenskap av förtroendevald i kultur- och fritidsnämnden.
________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011:96.826

Konstgräs på Borgeby IP
Ärendebeskrivning
Bjärreds IF har inkommit med skrivelse innehållande behov och önskemål om anläggande av ytterligare en konstgräsplan på Borgeby IP.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Lomma kommuns investeringsbudget som sträcker sig över 2015 är mycket omfattande varför det för närvarande inte är möjligt att planera in ytterligare objekt.
Nämndens handläggning
Nämnden godkänner arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att: ytterligare
objekt ändras till: detta objekt
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Lomma kommuns investeringsbudget som sträcker sig över 2015 är mycket omfattande varför det för närvarande inte är möjligt att planera in detta objekt.
___________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011:40.109

Ungdomsdialog
Karl-Gustav Nilsson (S) informerar om att det ska bli en ny ungdomsdialog den
19 september 2012.
Arbetsutskottets beslut
- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
______________________
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Inkomna/avgivna skrivelser i pärm vid sammanträdet
KFN 2011:91.060 Överenskommelse Lions club - Lomma Fältgrupps ungdomsverksamhet
KFN 2011:20.808 Kulturnämnden Region Skåne, Reviderad kulturplan för Skåne
2011-2012
KFN 2011:1.114 Polismyndigheten Underrättelse om beslut
KFN 2011:93.000 KS: Godkännande av begränsat öppethållande av förvaltningarna i kommunhuset samt miljö- och byggförvaltningen
KFN 2011:90.870 Föreningen kulturarénan
KFN Stöd till studieförbund och kulturföreningar
KFN 2011:95.041 Fastställande av investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 2013-2015
KFN 2012:2.809 Protokoll från Kommunala Handikapprådet
KFN 2012:3.114 Polismyndigheten i Skåne: Anmälan ang skadegörelse på Cetralen
KFN 2011:76 KSAU Fastställelse av tidplan för arbetsutskottets uppföljning år 2012
KFN 2012:9.216 Förslag till nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet
Rapporter från undersökningar Lomma kommun deltagit i de senaste månaderna
(se nedan) finns på intranet och webben
SCB:s medborgarundersökning (genomförs vartannat år), två dokument
Kommunens kvalitet i korthet (genomförs varje år)
Servicemätning, telefon och epost (genomförs varje år)
Inkomna delegationsbeslut i pärm vid sammanträdet
KFN 2011:4.002 Delegationsbeslut nr 15. Kostnader för tillfällig hyra vid Poppelgatan
KFN 2012:1.002
Delegationsbeslut nr 1. Stöd till kulturföreningar och studieförbund
Delegationsbeslut nr 2. Stöd till pensionärsföreningar år 2012
Delegationsbeslut nr 3. Lokalbidrag Örestad Baekdusan Taekwondoklubb
Förvaltningschefens delegationsbeslut
KFN 2012:4.002
Delegationsbeslut nr 1. Beslut driftbudget 2012
Delegationsbeslut nr 2. Fastställande av verksamhetsplan
Delegationsbeslut nr 3. Beslut driftbudget 2012
Inkomna synpunkter/svar i pärm vid sammanträdet
Kommunen som inte satsar på barn- och ungdomar?
Biblioteket
Kunskapsstaty
Beröm
Höj åldersgränsen på fritidsgården Centralen till 20 år
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser, inkomna synpunkter/Lukas, inkomna delegationsbeslut allt i pärm vid sammanträdet.
__________________________

Utdragsbestyrkande

