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KFN §36
Information från förvaltningen
 Invigning av Fladängskolan 11 september
 Träff med tekniska förvaltningen ang lokalfrågor
 Förvaltningens alla ledare träffas den 6 september, finns på dagordningen information/diskussion med tekniska kontoret och socialförvaltningen
 Styrgrupp Fairtrade city
 Lokalt drogpreventivt arbete
 Biblioteken i Lomma har varit välbesökta under sommaren
 Bibliografen på biblioteket i Lomma startar i höst
 Lomma läser och lär är en gemensam skolbiblioteksresurs för kommunen
 Kulturstipendium och kulturplakett
 Kultursamordnare, annons ute
 Kulturskolans lokaler på Bjärehovskolan
 Lomma IP invigt
 Kampsportlokalen har tagits i bruk
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___________________________

Utdragsbestyrkande
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2012-08-27
2012-08-15

Dnr KFN 2012:20.042

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Ekonomen informerade om ekonomisk rapport för perioden 2012-01-01- 2012-07-31.
Arbetsutskottets beslut
- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN §38
KFNAU §35

s. 5 (24)

2012-08-27
2012-08-15

Dnr KFN 2012:26.040

Förslag till Budget 2013 jämte ELP 2014-2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen och ekonomen informerade om föreliggande förslag till budget 2013 jämte ELP 2014-2015 (bil).
Arbetsutskottets förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande förslag till budget och överlämnar till kommunstyrelsen.
Inledning
Föreligger förslag till budget för 2013 jämte ELP 2014-2015. Smärre revideringar
har gjorts efter arbetsutskottets handläggning.
Budgetförslaget baseras på de planeringsramar som kommunstyrelsen fastställt
2012-05-23.
Planeringsramarna innehåller för kultur- och fritidsnämnden ett sparbeting om
616 tkr men också en tillväxtpost för 2013 som är nivåhöjande även för 2014 och
2015.
Med hänvisning till de anvisningar som kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
lämnat i juni har förvaltningen sett över möjligheter till höjning av taxor och avgifter men också tagit fasta på att föreslagen tillväxtpost skall riktas till verksamheter som utökas till följd av befolkningstillväxt.
Kultur
Med utgångspunkt från nämndsplanen för kultur och fritidsnämnden föreslås en
utökning volymmässigt av kulturskolan. Den utökning av kulturskolans budget
och verksamhet som verkställdes inför läsåret 2012/2013 får full effekt under
2013 och antalet elever ökar under 2013.. En anpassning av lokalerna så att de blir
mer ändamålsenliga sker under hösten 2012. Ett samutnyttjande av lokaler (ämnet konst) bidrar till att antalet elever ökar under 2013.
För kulturskolan föreslås en avgiftshöjning, vilken föreslås destineras till skolans
verksamhet.
Programverksamheten föreslås tillföras ytterligare medel med hänsyn till det ökade barn och elevantalet. Samarbetet med grundskolan vidareutvecklas, inte minst
inom ramen för skapande skola.

Utdragsbestyrkande
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KFN §38 forts
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Med ledning av nämndens mål kring bibliotekens utveckling som central mötesplats har öppethållandet utökats under 2012 vilket innebär att resten av
planperioden redovisas ett öppethållande om 99 timmar per vecka. Med stöd av
bidrag från Region Skåne kommer en bibliograf att tas i drift på Lomma bibliotek
som möjliggör livesändningar och filmförevisningar
Fritid
En stor del av KF verksamheten Fritid innebär för Kultur- och fritidsnämnden att
stödja föreningar, både genom ekonomiskt stöd och genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler.
Det är mycket angeläget att samtliga lokaler som nämnden förfogar över har en
hög nyttjandegrad och att möjligheterna till hyresintäkter när detta är möjligt tas
tillvara så långt möjligt.
Förslaget till budget innehåller en intäktsökning till följd av en höjning av avgifter
men också en intäktsökning till följd av ökad uthyrning.
Ett ökat intresse för olika kampsporter jämte en befolkningstillväxt har medfört att
en lokal för dessa sporter upplåtes. Hyreskostnaden får full effekt under 2013 och
medel för detta föreslås tas i anspråk inom ram.
Övrigt
För 2014 och 2015 finns ett smärre utrymme för tillväxt inom den ram som ställts
till förfogande. Den nämndsplan som kommer att fastställas under 2013 bör ge
ledning kring vilket ändamål medlen ska disponeras för.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen den 25 augusti 2012.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget jämte ELP och
överlämna densamma till kommunstyrelsen
Nämndens handläggning
Ordföranden yrkar att godkänna förslag till budget jämte ELP och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande, dock med tillägget
att kulturskolans avgifter ska vara oförändrade eftersom det är en prioriterad verksamhet för barn och ungdom.

Utdragsbestyrkande
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KFNAU §35
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt
eget och Karl-Gustav Nilssons yrkande, varefter kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget jämte ELP
och överlämna densamma till kommunstyrelsen (bil).
_______________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012:58.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2013
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08 § 32 fastställt reviderat
reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 200701-17 § 32 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.
Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för nästkommande år senast i samband med att nämnden antar budgeten,
det vill säga normalt i augusti eller i början av september månad. Av reglementet
framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse
att:
En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.
Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet
ska säkerställa att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Specifika områden för intern kontroll 2013
Kommungemensam kontroll
Upphandling
Den kommungemensamma kontrollen innehåller följande moment:
Har upphandlarna tillgång till aktuella avtal och prislistor?
Vid likvärdiga produkter, görs inköpen där vi har bästa pris?
Kontrolleras det att fakturerat belopp stämmer med de priserna som anges i prislistorna?
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden
Delegationsbeslut
Uppföljning av delegationsbeslut.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och utredningschefen den 8 augusti.
Förvaltningens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2013 enligt inom
följande områden:
- Upphandling.
- Delegationsbeslut.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2013 enligt inom
följande områden:
- Upphandling.
- Delegationsbeslut.
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen föreslår att tillägg ska göras med
- Nyttjandegrad av lokalerna, effektiviteten
- Systematiska arbetsmiljöarbetet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2013 enligt inom
följande områden:
- Upphandling.
- Delegationsbeslut.
- Nyttjandegrad av lokalerna – effektiviteten
- Systematiska arbetsmiljöarbetet
_________________________

Utdragsbestyrkande
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2012-08-27
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Dnr KFN 2012:50.214

Förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred o
Haboljung, Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översända förslag till detaljplan för
Önnerup 1:2 m fl, området mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun, för
yttrande.
Syftet med detaljplanen är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation, samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att
genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden
som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bostadsbebyggelse
begränsas.
Södra västkustvägen, med tillhörande gång- och cykelväg, föreslås breddas vilket
innebär ett mindre intrång i fastigheterna Önnerup 10:14, 10:17, 4:25, 4:26, 4:27,
1:15, 1:17och 1:8. För att möjliggöra ett framtida kustnära promenadstråk anges
området längs stranden på visa partier som allmän plats, natur. Detta berör fastigheterna Önnerup 1:16, 4:28, 10:10 och 10:16.
Kultur- och fritidsnämnden har handlagt ärendet:
Vid sammanträdet 2009-02-09 (KFN § 8/09) - och sammanfattar sitt yttrande enligt följande:
I planförslaget beaktas möjligheten att skapa ökad trafiksäkerhet genom att bland
annat skapa en sammanhållen gång- och cykelväg mellan norra och södra kommundelen. Gång- och cykelvägen görs 3 meter bred och skiljs från gatan med en
1 meter bred säkerhetszon. Frågan om belysning längs aktuell gång- och cykelväg
föreslås aktualiseras i det fortsatta planarbetet. Planen bedöms skapa ytterligare
kvaliteter för boende i kommunen genom att ge förutsättningar för ett sammanhållet promenadstråk längs kusten. (– Nämndprotokoll – KFN § 54/10)
Vid sammanträdet 2010-08-30 (KFN § 54/10) - och sammanfattar sitt yttrande enligt följande:
I Miljö- och byggnadsnämndens generella kommentarer, vad gäller gång- och cykelväg, noteras att gång- och cykelvägen går till stora delar utmed Södra Västkustvägen där gatubelysning finns. Belysning finns även utmed den del av gångoch cykelvägen som ligger öster om villatomterna.
Kultur- och fritidsnämnden framhåller också att placering av olika vattensporter,
med följande parkeringsfrågor, bör uppmärksammas i förslaget till översiktsplan
Utdragsbestyrkande
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KFN §40
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2010 då denna även omfattar marin miljö. ( – Nämndprotokoll – KFN § 54/10)
Förvaltningen har, utöver nämndens yttrande enligt ovan, ingenting att erinra mot
förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och utredningschefen den 12 juni 2012.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden informeras om att kultur- och fritidsnämnden inte
har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området
mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och byggnadsnämnden informeras om att kultur- och fritidsnämnden inte
har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området
mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsnämnden informeras om att kultur- och fritidsnämnden inte
har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Önnerup 1:2 m fl, området
mellan Bjärred och Haboljung, Lomma kommun.
_______________________
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”Hastighetsplan Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har remitterat ”Hastighetsplan Lomma kommun”. Hastighetsplanen är en hastighetsöversyn i enlighet med handboken ”Rätt fart i staden –
hastighetsnivåer i en attraktiv stad”.
”Hastighetsplanen” omfattar Lomma, Bjärred, Flädie och Fjelie och är en inventering och analys av gatorna i aktuella orter. I ”hastighetsplanen” används endast
hastigheterna gångfart, 30, 40, 60 och 80 km/h. Målet är att hastighetssättningen i
kommunen ska upplevas enhetlig och att hastigheterna ska vara anpassade till gaturummen och utformning med hänsyn till olika intressen.
Förslaget till ”Hastighetsplan Lomma kommun”, har översänts till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och utredningschefen den 18 juni 2012.
Yttrande
I Lomma kommun bor många barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden
understryker därför alltid vikten av trafiksäkerhet, i arbetet med samhällsplanering
i olika former. Nämnden pekar bland annat på barns och ungdomars behov av att,
på ett trafiksäkert sätt, kunna röra sig mellan hemmet och skolan samt till andra
aktiviteter i kommunen. Förvaltningen för utbildning kost kultur och fritid noterar
att hastighetsnivå i förslaget är 30 km/h i stora delar av tätorterna, vilket korresponderar väl med kultur- och fritidsnämndens tankar avseende trafiksäkerhet.
Förvaltningen noterar dock att ”Hastighetsplanen” anger 40 km/h på Strandvägen,
vid Fladängskolan, i södra kommundelen. (Bilaga: Hastighetsplan Lomma) Förvaltningen understryker vikten av förstärkt trafiksäkerhet vid alla de platser där
barn och ungdomar vistas och rekommenderar därför tekniska nämnden att även
begränsa hastigheten till 30 km/h på Strandvägen vid Fladängskolan. På Strandvägen vid Fladängskolan föreslår förvaltningen också ytterligare förstärkning av
trafiksäkerheten genom hastighetsbegränsande åtgärder.
Förvaltningens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet enligt ovan till
tekniska nämnden.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet enligt ovan till
tekniska nämnden.
____________________________
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet enligt ovan till
tekniska nämnden.
_________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012:25.808

Yttrande över regional kulturplan 2013-15
Kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun lämnade i augusti 2011 yttrande
över kulturplan för 2012.
1. Vad är era förslag till förändringar i remissversionen av kulturplanen för
2013-2015?
Den föreliggande remissversionen av kulturplanen har formats ibland annat ett
flerårigt regionalt utvecklingsarbete tillsammans med de skånska kommunerna.
Lomma kommun föreslår inga förändringar i förhållande till förslaget.
2. Utvecklingsområden i den regionala kulturplanen Lomma kommun prioriterar under 2013-2015
Biblioteksverksamhet och litteratur
Kulturplanens mål att utveckla biblioteken som mötesplats och att utveckla barnoch ungdomars språk prioriteras även under 2013-2015.
Fler arrangemang för vuxna med författarprogram, lokala föreläsare och andra
samarbeten ska ge nya besökare till Lommas bibliotek.
En digital plattform för litteratur – Lomma läser och skriver – ska synliggöra skolornas och bibliotekens läsfrämjande insatser. Samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken ska utvecklas genom projektet ”Skolbibliotekarien visar vägen till fantasi & fördjupning”. Bokprat för årskurs 3 och 5 fortsätter.
Barn och unga
Kulturskolan fortsätter att öka antalet elever även de närmaste åren.
Vi fortsätter prioritera kulturupplevelser för barn och unga i skola och förskola.
Museiverksamhet och kulturarv
Samverkan med och stöd till det lokala föreningslivet är en central fråga för
Lomma kommun även de närmaste åren.
Kommunen kommer också att fortsätta stödja kulturella evenemang i samverkan
med externa arrangörer.
3. Vad vi anser om samverkansformerna
Kulturparlamenten skapar förutsättningar för samverkan mellan kommuner och är
tillsammans med remissförfarande en bra plattform för dialog mellan kommunerna och regionen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enl (bil).
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enl (bil).
_________________________
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Dnr KFN 2012:56.800

Förslag till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Tidigare utsedda personuppgiftsombud inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet är inte längre anställda i kommunen. Detta innebär att nytt personuppgiftsombud ska utses, för numera en nämnd, kultur- och fritidsnämnden.
Personuppgiftsombudets uppgift
Med begreppet personuppgiftsansvarig i personuppgiftslagen (PUL) avses den
som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen
för behandling av personuppgifter. För kommuner innebär denna definition att
varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i dess
verksamhet.
Den personuppgiftsansvarige kan förordna ett personuppgiftsombud, vilket självständigt skall se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på
ett korrekt och lagligt sätt.
I PUL §§38 – 40 finns bestämmelser om personuppgiftsombudets uppgifter. Ombudet kan vara en anställd hos den personuppgiftsansvarige som inte har en alltför
underordnad ställning eftersom ombudets självständighet då blir svår att upprätthålla. Ombudet skall också ha tillräckliga kvalifikationer och kunskaper för att
fullgöra sin uppgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och nämndsekreterare den 25 juli 2012.
Förvaltningens förslag till beslut
Göran Schmitz förordnas som personuppgiftsombud fr o m 2012-09-01.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Göran Schmitz förordnas som personuppgiftsombud fr o m 2012-09-01.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Bibliotekschef Göran Schmitz förordnas som personuppgiftsombud fr o m
2012-09-01.
_________________________

Utdragsbestyrkande
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2012-08-27
2012-08-15

Dnr KFN 2012:57.003

Godkännande av nämnden aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2011-06-09 § 71 beslutat att revidera ”Styrsystem, kvalitetssystem för Lomma kommun” på så sätt att de tidigare kvalitetsdeklarationerna
skall ersättas med annan planerad kommunikation, vilken fastställts i en kommungemensam kommunikationsplan.
En kommunikationsplan beskriver vilka syften, mål, målgrupper strategier och aktiviteter som Lomma kommun ska arbeta efter för att beskriva vad medborgaren
kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.
Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna
genom att på olika sätt beskriva och kommunicera våra olika tjänster och att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun
följande:
Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
Minskat förväntningsgap
Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/brukare
Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen
det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Kanslichefen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande information och för verksamhetsövergripande interinformation. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom sitt
verksamhetsområde.
Förslag
Den kommungemensamma kommunikationsplanen föreslås bestå av ett huvuddokument med respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.
Nämndernas aktivitetsplaner skall revideras löpande efterhand som informationsinsatser tillkommer eller förändras.

Utdragsbestyrkande
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KFN §44 forts
KFNAU §41 forts
Initialt bör nämnderna ta ställning till den aktivitetsplan som kommer att utgöra en
del av den kommungemensamma kommunikationsplanen. Kommunstyrelsen
kommer efter det att nämnderna lämnat sina aktivitetsplaner att fastställa den
kommungemensamma kommunikationsplanen.
Kommunikationsplanen kommer att följas upp med samtliga förvaltningar, via
kanslienheten, en gång per kvartal.
En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar har inventerat pågående och planerade kommunikationsåtgärder av samtliga slag och respektive förvaltning har utarbetat en aktivitetsplan för respektive nämnd, vilken redovisar olika informationsaktiviteter, deras målgrupp, syften och frekvenser.
Förvaltningens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande förslag till aktivitetsplan för
nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Arbetsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Godkänna föreliggande förslag till aktivitetsplan för nämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen efter redaktionella ändringar (bil).
_________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012:52.800

Uppföljning av naturmiljöprogrammet
Ärendebeskrivning
Den första etappen av naturmiljöprogrammet tar slut 2012. Sammanställning av
samtliga åtgärder har gjorts. Sammanställningen omfattar både påbörjade, avslutade, men också kommande möjliga, åtgärder för etapp två.
Samtliga nämnder uppmanas att, i samråd med planeringsenheten, inkomma med
äskanden i arbetet med 2013 års budget för merkostnader för åtgärder som ska göras i enlighet med naturmiljöprogrammets mål- och åtgärdsdel, samt att i övrigt
beakta naturmiljöprogrammet i samband med behandling av nämndsmål och
nämndsplaner.
Naturmiljöprogram – del A – Mål och genomförande
I naturmiljöprogrammet – del A – Mål och genomförande – redovisas bland annat
åtgärder för strategi 1 – Öka kunskapen om naturvård och naturmiljön, strategi 2 –
Öka tillgängligheten i och till natur- och grönområden samt strategi 3 – Arbeta
med kvalitetshöjning i natur- och grönområden. Till de åtgärder som redovisas
inom respektive strategi anges vilken nämnd som är ansvarig.
Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden har delat ansvar, när det gäller åtgärder avseende Kustzonen
(åtgärd 3.8). Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden
har delat ansvar när det gäller åtgärder avseende Samarbete kring naturbete - betespool (åtgärd 3.21). De åtgärder som anges i naturmiljöprogrammet inom de
båda områdena redovisas nedan.
Kustzonen (åtgärd 3.8)
I naturmiljöprogrammet anges att:
- För att säkra allmänhetens tillgång till kommunens strand och kustområde, samt
skydda öppna utblickar mot Öresund, krävs detaljplaneläggning för alla bebyggelseförändringar som påverkar stränderna och landskapet i kustzonen. Planarbetet är
påbörjat.
- Strandstråket genomförs som ett sammanhängande stråk längs hela Lommas
kust undantaget delar av strandängarna vid Löddeåns mynning och delar av Alnarps fälad, som har beträdnadsförbud under en begränsad tid på året. Fortsatt förhandling med markägare för framkomlighet längs strandlinjen bör prioriteras.
Samarbete kring naturbete - betespool (åtgärd 3.21)
I naturmiljöprogrammet anges att:
- Kommunen initierar ett samarbete med grannkommuner, Länsstyrelsen, LRF
m.fl. för att försöka få till stånd s.k. betespool för att underlätta för skötsel av betesmarker med betesdjur.
_________________________
Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Naturmiljöprogrammet har generellt en inriktning som innebär att kulturhistoriska
aspekter beaktas. Programmet lyfter fram naturen som en resurs för kommunens
medborgare och bidrar till stor del till att stärka möjligheterna för kommunens föreningsliv att utvecklas.
När det gäller åtgärder avseende Kustzonen pågår planarbete för att säkra allmänhetens tillgång till kommunens strand och kustområde, samt skydda öppna utblickar mot Öresund och ett arbete pågår för att färdigställa strandstråket.
Åtgärder för att etablera samarbete kring naturbete – betespool – kommer att initieras.
Programmet är sammantaget ett stöd för verksamheternas utveckling. Förvaltningen ser därför inte behov av att äska medel i 2013 års budget för ytterligare naturmiljöåtgärder.
Programmet är en integrerad del i verksamheternas arbete och därigenom en naturlig del i nämndens arbete med nämndsmål inom sina ansvarsområden.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser naturmiljöprogrammet som ett viktigt stöd för
verksamhetens utveckling, men ser inte behov av att äska medel i 2013 års budget
för ytterligare naturmiljöåtgärder.
- Naturmiljöprogrammet är en integrerad del i verksamheternas arbete och beaktas
därigenom som en naturlig del i nämndens arbete med nämndsmål inom sina ansvarsområden.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden ser naturmiljöprogrammet som ett viktigt stöd för
verksamhetens utveckling, men ser inte behov av att äska medel i 2013 års budget
för ytterligare naturmiljöåtgärder.
- Naturmiljöprogrammet är en integrerad del i verksamheternas arbete och beaktas
därigenom som en naturlig del i nämndens arbete med nämndsmål inom sina ansvarsområden.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
_____________________

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden ser naturmiljöprogrammet som ett viktigt stöd för
verksamhetens utveckling, men ser inte behov av att äska medel i 2013 års budget
för ytterligare naturmiljöåtgärder.
- Naturmiljöprogrammet är en integrerad del i verksamheternas arbete och beaktas
därigenom som en naturlig del i nämndens arbete med nämndsmål inom sina ansvarsområden.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
_______________________

Utdragsbestyrkande
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Förslag till revidering av taxor och avgifter
Bakgrund
Avgifterna i förslaget justerades senast 2010-01-01 varför en anpassning föreslås
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 21 augusti 2012.
Förvaltningens förslag
Förslaget framgår av bilaga med röd text
Förslaget innebär höjningar med c:a 10-15 %.
Kulturskolans avgifter föreslås gälla från höstterminen 2013.
Övriga avgifter föreslås gälla från 1 januari 2013.
Nämndens handläggning
Ordföranden yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska fastställa nya taxor och avgifter enligt förvaltningens förslag med tillägg, att Lomma kommuns lokaler för
uthyrning, marknadsförs tydligt.
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande, dock med tillägget
att kulturskolans avgifter ska vara oförändrade eftersom det är en prioriterad verksamhet för barn och ungdom.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på sitt
eget och Karl-Gustav Nilssons yrkande, varefter kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kulturskolans avgifter gäller från höstterminen 2013.
Övriga avgifter gäller från 1 januari 2013.
- Fastställa nya taxor och avgifter enligt reviderat förslag (bil), med tillägg att
Lomma kommuns lokaler för uthyrning, marknadsförs tydligt.
________________________

Utdragsbestyrkande
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KFN §47
Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Ärendeberedning
- Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Carl Bjartmar (FP) ska väljas.
Nämndens handläggning
På grund av jäv deltog inte Yvonne Andreasson (FP) i beslutet i detta ärende.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Yvonne Andreasson (FP) utses som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Carl Bjartmar (FP) för återstoden av mandatperioden 2011 –
2014.
________________________

Utdragsbestyrkande
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Inkomna/avgivna skrivelser i pärm vid sammanträdet
KFN 2012:3.114 Polismyndigheten i Skåne: Stöld genom inbrott i fritidsgård
KFN 2012:43.822 Medleys anläggningar får rekordhögt betyg i kundundersökning
KFN 2012:3.114 Polismyndigheten i Skåne: Stöld på Borgeby idrottsplats
KFN 2011:2.113 KS: Carl Bjartmar: Avsägelse från Carl Bjartmar (FP)
KFN 2012:3.114 Polismyndigheten i Skåne: Underrättelse om beslut
KFN 2012:9.216 KS: Införande av nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet
KFN 2012:21.042 KS: Investeringsbudget 2013-2015
KFN 2012:47.800 Lunds universitet: studie om buprenorfinanvändning
KFN 2011:2.113 Godkännande av avsägelse från Carl Bjartmar (FP) avseende
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden för tiden t o m 2014-12-31
samt fyllnadsval i anledning härav
KFN 2012:55.864 Teater Relevant :Viktigt med kultur
KFN 2012:59.821 Miljö- och Byggförv: Klagomål på buller från idrottsplats
KFN 2012:3.114 Polismyndigheten Skåne: Försök till stöld
KFN 2012:60.812 PRO Lomma: Boulebanan
Inkomna delegationsbeslut i pärm vid sammanträdet
KFN 2012:1.002 Delegationsbeslut nr 10. Ansökan från Bjärreds församling om
stöd till 10 sommarkonserter
Delegationsbeslut nr 11. Ansökan om lokalbidrag från Friluftsfrämjandet
Delegationsbeslut nr 12: Ansökan om stöd till konsert Lomma Missionsförsamling
Delegationsbeslut nr 13. Stöd 2012 till kulturföreningar och studieförbund
Inkomna synpunkter LUKAS i pärm vid sammanträdet
Utomhusgym
Simskola
Midsommarfirande
Midsommarfirande
Bibliotek
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser, inkomna delegationsbeslut, inkomna synpunkter/Lukas, allt i pärm vid sammanträdet.
__________________________
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