SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 1 (27)

2013-08-26
Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma
Måndagen den 26 augusti 2013, kl. 19.00-21.05
se bifogad närvarolista

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Plats
Tid
Beslutande

Övriga deltagande

Eva Albihn
Sven-Åke Leinerud
Göran Schmitz
Mattias Fyhr
Staffan Friberg
Per-Olof Petersson
Johan André

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Karl-Gustav Nilsson

förvaltningschef
kultur- och fritidschef
bibliotekschef
nämndsekreterare
utredningschef § 42- 49
ekonom § 42- 54
chef Kulturskolan § 42

Kommunhuset i Lomma, 2013-09-02
Sekreterare
Ordförande

Justerande

__________________________ Paragrafer 42-57
Mattias Fyhr
__________________________
Carin Hansson
__________________________
Karl-Gustav Nilsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämndens

Sammanträdesdatum

2013-08-26

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2013-09-04

Underskrift

_____________________________________

Datum för anslags
nedtagande

2013-09-26

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 2 (27)

2013-08-26

Tjänstgörande ledamöter
Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Björn Egerstedt (M)
Anders Widesjö (M)
Elisabeth Rosenquist (M)
Gunilla Tynell (FP)
Yvonne Andreasson (FP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Tjänstgörande ersättare
Janina Pettersson (M)
Bert Larsson (M)
Ann-Kristin Leijon (S)

ersättare för Attila Beck (M)
ersättare för Lars Lidborn (M)
ersättare för Alma Salcinovic (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Unell (M)
Anita Fränninge (M)
Carin Andersson (FP)
Birgitta von Freytag (SPI)
Ann-Kristin Leijon (S)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 42

s. 3 (27)

2013-08-26
Dnr KFN 2013:11.809

Information om Kulturskolan
Ärendebeskrivning
Johan André, chef på Kulturskolan informerade nämnden om kulturskolans program och verksamhet. Johan André informerade om nyheter i verksamheten som
”Musikfritids”, uppstart av musikalkurs under hösten och Kulturskolans första
vernissage någonsin. Han berättade vidare om hur verksamheten ska försöka nå
målen att alla ska in om ett år få en plats på Kulturskolan och hur situationen ser
ut för stunden.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allsång i Långa längan
Lugnt under sommaren inom ungdomsverksamheten
Anvisningar för ekonomin till delårsrapport
E-tjänst för barnomsorg har blivit centraliserad till förvaltningskontoret
Möte med tekniska förvaltningen
Informationsmöte för alla ledare inom UKF den 3 september då bland
annat tekniska förvaltningen medverkar
Samarbetet skola, socialtjänst och fritids
Fritidsklubb Centralen. Smärre ombyggnad
Ungdomsprojekt: Skatepark och container till ramper
Lomma 50 år aktiviteter: Allsången vid Långa längan och föreställningen ”Kristina”
Två tennisbanor renoverade i Bjärred
Klimatmatchen
Kursverksamhet tillsammans med Kävlinge och Staffanstorp
Detaljplan Folkets hus
Många biblioteksbesökare i sommar
Uppskattade vandringar som del av Lomma 50 år
Sommarboken ökade 25 %
Höstens program för biblioteken släppt

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
_______________________________________________
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KFN § 44
KFNAU § 43

Dnr KFN 2013:80.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden se till 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 se till
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 2014
Ekonomi, kommungemensamt kontrollmål
Dokument: Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, punkt 5.2
Kontrollmål: Vid negativ budgetavvikelse; Har beskrivning upprättats i kvartalsoch delårsbokslut över vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för
att få budgeten i balans.
Delegationsbeslut: Uppföljning av delegationsbeslut.
Lokaluthyrning: Uppföljning av det intäktskrav som budgeten anger för att öka
och effektivisera lokaluthyrningen.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:80.007

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2014 forts.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-08 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsnämnden föreslås genomföra intern kontroll 2014 inom
följande områden:
- Ekonomi.
- Delegationsbeslut.
- Lokaluthyrning.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Genomför intern kontroll 2014 inom följande områden:
– Ekonomi.
– Delegationsbeslut.
– Lokaluthyrning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Genomföra intern kontroll 2014 inom följande områden:
– Ekonomi.
– Delegationsbeslut.
– Lokaluthyrning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:82.800

Taxor och avgifter
Ärendebeskrivning
Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att införa ett nytt internhyressystem. Systemet innebär bland annat att kostnaderna för lokaler i kommunens verksamhet
förs ut på respektive förvaltning, och att ramen för 2013 täcker de nuvarande
kostnaderna. För 2014 och 2015 kommer ramen att minskas med 500 tkr per år
(sammanlagt 1 mkr). Detta för att motivera verksamheten att, på olika sätt, hålla
sina lokaler tillgängliga för föreningar och privatpersoner, på tider där det inte
kolliderar med ordinarie verksamhet. På så sätt skulle verksamheten kunna skaffa
sig extra intäkter för att kompensera den minskade ramen, och allmänheten skulle
kunna få ökad tillgång till lokaler för olika ändamål.
Kommundirektör Jan Solmér fick i samband med beslutet om nytt internhyressystem i uppdrag att aktivt arbeta med denna så kallade incitamentsdel. Det visar sig
dock att nuvarande taxa för lokaler ger vissa föreningar undantag från avgift, vilket innebär att användandet av till exempel skollokaler blir helt kostnadsfritt och
därmed inte skapar de incitament som efterlystes. Av den anledningen behöver
nuvarande taxa ses över och ändras i vissa delar.
Kommundirektören har givit förvaltningschef Eva Albihn i uppdrag att ta fram ett
förslag till revidering av gällande lokaltaxa, så att det ger de incitament för lokaluthyrning som avsågs i internhyresbeslutet. I utredningen ligger fokus på uthyrning av kommunala lokaler. Detta innebär att idrottsplatser inte omfattas av
materialet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-09 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Taxa L.2 och L.9
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden:
Föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige:
Revidera gällande lokaltaxa från och med 2014-01-01 genom att:
- Nuvarande taxa för uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma (L.2) utökas att omfatta uthyrning av bibliotekens samtliga lokaler i både Lomma och
Bjärred, enligt bilaga – Taxa L. 2.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:82.800

Taxor och avgifter forts.
- Taxa L. 2 kompletteras med reglering som möjliggör att depositionsavgift tas ut
vid uthyrning av lokaler i biblioteken, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Reglering av depositionsavgift fastsälls så att återbetalning av avgiften sker efter
uthyrningen, om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått, enligt
bilaga – Taxa L. 9 och L. 2.
- Taxor för uthyrning av lokaler i kommunens bibliotek (L.2) anpassas till de
kostnader som är förenade med uthyrningen, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Avgift för uthyrning av lokaler med stöd i taxorna L. 2 samt L .9 knyts till Konsumentprisindex och regleras årligen per den 1 januari, med första uppräkningsdag 2015-01-01.
Utöka bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden avseende samlingsrum på
biblioteket i Lomma.
-Ger förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att presentera
särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter, så att
nämnden kan följa utvecklingen och utvärdera resultatet av de justeringar i taxan
som gjorts.
Arbetsutskottets handläggning
Utredningschefen och kultur- och fritidschefen föredrog ärendet för utskottet.
Yrkande
Carin Hansson (M) yrkade att utöver att bifalla förvaltningens förslag:
– Uttala kultur- och fritidsnämndens stöd gällande ett eventuellt beslut av barnoch utbildningsnämnden att undanta skolornas specialsalar och matsalar från nolltaxa samt att förskolelokaler ska ingå i förslagen kring nyttjandet av skollokalerna.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
Föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige:
Revidera gällande lokaltaxa från och med 2014-01-01 genom att:

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:82.800

Taxor och avgifter forts.
- Nuvarande taxa för uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma (L.2) utökas att omfatta uthyrning av bibliotekens samtliga lokaler i både Lomma och
Bjärred, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Taxa L. 2 kompletteras med reglering som möjliggör att depositionsavgift tas ut
vid uthyrning av lokaler i biblioteken, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Reglering av depositionsavgift fastsälls så att återbetalning av avgiften sker efter
uthyrningen, om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått, enligt
bilaga – Taxa L. 9 och L. 2.
- Taxor för uthyrning av lokaler i kommunens bibliotek (L.2) anpassas till de
kostnader som är förenade med uthyrningen, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Avgift för uthyrning av lokaler med stöd i taxorna L. 2 samt L .9 knyts till Konsumentprisindex och regleras årligen per den 1 januari, med första uppräkningsdag 2015-01-01.
Utöka bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden avseende samlingsrum på
biblioteket i Lomma.
-Ger förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att presentera
särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter, så att
nämnden kan följa utvecklingen och utvärdera resultatet av de justeringar i taxan
som gjorts.
– Uttala kultur- och fritidsnämndens stöd gällande ett eventuellt beslut av barnoch utbildningsnämnden att undanta skolornas specialsalar och matsalar från nolltaxa samt att förskolelokaler ska ingå i förslagen kring nyttjandet av skollokalerna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Revidera gällande lokaltaxa från och med 2014-01-01 genom att:
- Nuvarande taxa för uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma (L.2) utökas att omfatta uthyrning av bibliotekens samtliga lokaler i både Lomma och
Bjärred, enligt bilaga – Taxa L. 2.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:82.800

Taxor och avgifter forts.
- Taxa L. 2 kompletteras med reglering som möjliggör att depositionsavgift tas ut
vid uthyrning av lokaler i biblioteken, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Reglering av depositionsavgift fastsälls så att återbetalning av avgiften sker efter
uthyrningen, om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått, enligt
bilaga – Taxa L. 9 och L. 2.
- Taxor för uthyrning av lokaler i kommunens bibliotek (L.2) anpassas till de
kostnader som är förenade med uthyrningen, enligt bilaga – Taxa L. 2.
- Avgift för uthyrning av lokaler med stöd i taxorna L. 2 samt L .9 knyts till Konsumentprisindex och regleras årligen per den 1 januari, med första uppräkningsdag 2015-01-01.
Utöka bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden avseende samlingsrum på
biblioteket i Lomma.
-Ger förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att presentera
särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter, så att
nämnden kan följa utvecklingen och utvärdera resultatet av de justeringar i taxan
som gjorts.
– Uttala kultur- och fritidsnämndens stöd gällande ett eventuellt beslut av barnoch utbildningsnämnden att undanta skolornas specialsalar och matsalar från nolltaxa samt att förskolelokaler ska ingå i förslagen kring nyttjandet av skollokalerna.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2013:76.214

Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för området
Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola).
Detaljplanen syftar till att göra en översyn av markanvändningen och ge utrymme
för skolans framtida lokalbehov samt åtgärder för att förbättra trafiksituationen.
Planförslaget innefattar:
• kvartersmark för skol- och idrottsändamål, parkering, bostäder samt handel,
• allmän platsmark för park, gata, angöring och parkering,
• byggrätter för skolans utbyggnadsbehov.
Planområdet omfattar drygt 9 ha. och ligger i sydöstra delen av Lomma tätort och
utgörs av fastigheterna:
Vinstorp 38:4-6, Vinstorp 37:1 (livsmedelsbutik), del av Vinstorp 40:1, Karstorp
22:1 (Kompassgatan 7), del av Karstorp 27:3.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-07-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Yttrande
Antalet elever i Lomma kommun har ökat kraftigt de senaste åren. Fastställd befolkningsprognos visar att denna ökning kommer att fortsätta något år in i 2020talet, då en försiktig återgång kan noteras. Elevökningen är störst i södra kommundelen. Elevökning innebär att nya skolor byggts och ytterligare skolor planeras. Ökningen medför också behov av hallytor.
I det planeringsarbete som genomförts, vad gäller bedömning av behov avseende
tillkommande skol- och hallytor, har lämplig lokalisering och tillgång till mark
diskuterats. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser därför att det
är bra att skapa förutsättningar för framtida utbyggnadsbehov. Förvaltningen välkomnar därför den detaljplan som föreslås.
I all detaljplanering i områden där barn och ungdomar vistas är god trafiksäkerhet
av mycket stor betydelse. Förvaltningen noterar därför med glädje att förslaget till
detaljplan särskilt syftar till skapa en förbättrad trafiksituation.

Utdragsbestyrkande
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Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrande över förslaget till detaljplan för
Vinstorp 38:6 m fl, Lomma (Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl i Lomma, Lomma
kommun forts.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Översänder yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl, Lomma
(Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
_______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Översända yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 38:6 m fl, Lomma
(Karstorpskola), enligt ovan, till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 40:1 m fl i Lomma, Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att översända förslag till detaljplan för området
Vinstorp 40:1 i Lomma. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att ändra
markanvändningen från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål
inom del av fastigheten Vinstorp 40:1 m.fl.
Planförslaget innefattar flerbostadshus, parkmark och parkering samt lokal- och
huvudgata. Planområdet omfattar 1,20 ha.
Planområdet är beläget i östra delen av Lomma tätort och avgränsas
- i norr av kommunalt grönområde med gång- cykelstråk
- i väster av parkområde och område med friliggande hus
- i söder av område med flerbostadshus samt friliggande hus
- i öster av område med flerbostadshus och parkmark
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-07-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Yttrande
(De sidoreferenser som görs nedan avser alla plan- och genomförandebeskrivningen för rubricerat
planförslag. Därför kommer endast aktuell sida att anges.)

Söder om planområdet ligger Karstorps förskola, Karstorpskolan och Karstorpshallen. Norr om området finns Smultronställets förskola. Detta innebär många
barn och ungdomar rör sig i och runt planområdet. God trafiksäkerhet är därför
mycket viktigt.
Förslaget till plan innebär en tillkommande bebyggelse på 50 – 60 lägenheter (10)
och fordonstrafiken antas öka med högst 200 fordonsrörelser per dag. (14) Denna
ökning bedöms som marginell. (18)
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid välkomnar det gång- och cykelstråk som planeras längs den östra sidan av Alnarpsvägen, inom nuvarande gatuområde (14) och ser att denna anpassning kan vara ett sätt öka trafiksäkerheten
när fler bostäder byggs i området. Förvaltningen har, utöver att understryka betydelsen av god trafiksäkerhet i omkring planområdet, ingenting att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma.
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Samråd: Förslag till detaljplan för Vinstorp 40:1 m fl i Lomma, Lomma
kommun forts.
Förvaltningens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrande över förslaget till detaljplan för
Vinstorp 40:1, m fl i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets handläggning
Utredningschefen informerade nämnden om detaljplanen för Vinstorp 40:1 m fl i
Lomma och förvaltnings förslag till yttrande över föreliggande detaljplan.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Översänder yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Översända yttrande över förslaget till detaljplan för Vinstorp 40:1, m fl i Lomma, enligt ovan, till kommunstyrelsen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 48
KFNAU § 47

s. 15 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:71:800

Remiss av ”Miljömål för Lomma kommun- mål och genomförande samt
kunskapsunderlag”
Ärendebeskrivning
Miljömålsarbetet har inletts genom att ta fram ett dokument som beskriver miljötillståndet i kommunen och ger förslag på lokala mål, åtgärder och uppföljning.
Redan antagna miljömål och åtgärder har samlats i ett dokument för att kunna
överblickas i sin helhet. Det har också föreslagits nya lokala miljömål, åtgärder
och indikatorer för sju av den nationella miljömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri miljö” och ” God bebyggd miljö” har kompletterats
med ytterligare lokala miljömål, åtgärder och indikatorer. Utöver detta har också
en ”Kunskapsdel” tagit fram med bakgrund i faktaunderlag till alla den 15 miljömål som kommer i fråga för Lomma kommun.
Övergripanden syften med att upprätta ett miljödokument är att visa hur kommunen medverkar till att uppnå de nationella och regionala miljömålen. Programmet
anger också inriktningen för kommunens miljöarbete och ska på så sätt vara ett
underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar
samt kommunala bolag.
Dokumentet är uppbyggt av två delar, en Miljö- och genomförandedel där mål,
åtgärder och indikatorer beskrivs i korthet i en enkle lista samt en ”Kunskapsdel”
med bakgrund och underlag för respektive miljömål. De miljömål och åtgärder
som finns i redan antagna dokument – Naturmiljöprogram med grönplan för
Lomma kommun 2008-2016, Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun
2010 – 2020, Energiplan mer energistrategi för Lomma kommun 2009 – 2012 och
Avfallsplan 2012 – 2015 för Lomma kommun – har lyfts in i ”Mål och genomförandedelen”. Tanken på sikt är att relationen till övriga miljömålsdokument ska
förenklas och gå mer ”i takt”.
Planledningsgruppen har remitterat förslaget till miljömål för Lomma kommun –
genomförande samt kunskapsunderlag.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-07-15 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Yttrande
Miljö- och genomförandedel, där mål och åtgärder beskrivs har, under hösten
2012, remitterats till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritids (UKFförvaltningen) för yttrande. Förvaltningen konstaterade då och understryker också
nu att det är bra att samla miljömålen i ett dokument.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 48
KFNAU § 47

s. 16 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:71:800

Remiss av ”Miljömål för Lomma kommun- mål och genomförande samt
kunskapsunderlag” forts.
Det är också bra med en kunskapsdel, som ge möjlighet till fördjupning, och en
del där aktuella mål har samlats och redovisas i sin helhet.
Förvaltningen uppskattar även den sammanställning som gjorts av de mål som
särskilt berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Förvaltningen har härutöver ingenting att erinra mot förslaget till miljömål för
Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag.
Förvaltningens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämnden meddelar planledningsgruppen att nämnden inte
har någonting att erinra mot förslaget till miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag, till planledningsgruppen.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Meddelar planledningsgruppen att nämnden inte har någonting att erinra mot
förslaget till miljömål för Lomma kommun – genomförande samt kunskapsunderlag, till planledningsgruppen.
_______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens handläggning
Nämnden diskuterar samarbetet kring naturbete - betespooler(NMP 13.3) och är
frågande till hur ansvaret för betespoolerna har lagts på nämnden.
En enig nämnd föreslår att i yttrandet föreslå att mål E.1.24/åtgärd 18 ska ändras
från ” barn och ungdomar ” till ”barn, ungdomar och deras föräldrar”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Yttra sig enligt ovan men med ändringen från ”barn och unga” till ”barn, ungdomar och deras föräldrar ” för mål E.1.24/åtgärd 18.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 49
KFNAU § 48

s. 17 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:78.214

Remiss ”Parkeringsnorm för Lomma kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunen har det övergripande ansvaret för planering av parkering och kan i detaljplan ange var parkeringsplatser ska anordnas. Fastighetsägare har sedan skyldighet att lösa parkeringsbehovet för den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten. Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning och
som krav vid bygglov.
Lomma kommun har inte tidigare haft något samlat dokument för parkeringsnormer utan normer har tagits fram vid behov vid nya projekt. Syftet med en parkeringsnorm är att förebygga och minska problem med otillräcklig bil- och cykelparkering och att skapa bra tillgänglighet. Denna kommuntäckande parkeringsnorm
ska fungera som stöd för tjänstemännens arbete och göra bedömningen av parkeringsbehovet enklare.
Planledningsgruppen har beslutat remittera förslag till parkeringsnorm för Lomma
kommun. (PLG § 19/13)
Yttrande
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid understryker betydelsen av trafiksäkerhet och tillgänglighet till kommunens verksamhetslokaler och samlingssalar.
När det gäller tillgänglighet understryker förvaltningen särskilt att de parkeringsnormer som fastställs, vad avser parkeringstidens längd, vägs mot behovet av tillgänglighet till verksamhetslokaler. Detta innebär till exempel att korttidsparkering
lokaliseras närmast de verksamhetslokaler där kortare besök görs.
Förvaltningen noterar i övrigt att parkeringsnormerna är vägledanden och anger
minikrav och att detta medger att särskilda överväganden, utöver föreslagna normer, kan göras. Om det innebär förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet
för barn, ungdomar och besökare som tar sig till och från kommunens verksamheter och anläggningar har förvaltningen ingenting att erinra mot aktuella parkeringsnormer.
Förvaltningens förslag till beslut
-Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrandet över parkeringsnorm för Lomma kommun, till planledningsgruppen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 49
KFNAU § 48

s. 18 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:78.214

Remiss ”Parkeringsnorm för Lomma kommun” forts.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Översänder yttrandet över parkeringsnorm för Lomma kommun, till planledningsgruppen.
_______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Översända yttrandet över parkeringsnorm för Lomma kommun, till planledningsgruppen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 50
KFNAU § 49

s. 19 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:81.809

Särskilt beslut angående förvaltningschefens möjlighet att kontrasignera
handlingar samt tillägg i delegationsordningen
Ärendebeskrivning
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente 17 § ska nämnden besluta om vilken anställd som ska kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som
nämnden fattat beslut om. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har
noterat ett behov av att komplettera 17 § i nämndens reglemente då det krävs ett
särskilt beslut av nämnden vid varje tillfälle förvaltningschefen behöver kontrasignera en handling.
Beslut om reglementets utformning och om revidering av detsamma fattas av
kommunfullmäktige enligt kommunallagen (6 kap 32 §). Vid en större översyn av
Lomma kommuns alla nämnder 1999-10-21 (KF § 148-155) beslutades om reglementets nuvarande utformning och som sedan har reviderats fyra gånger. Då
fanns inte skrivningen med att förvaltningschefen ges rätt kontrasignera avtal,
handlingar och skrivelser. En förvaltningschefs delegerade rätt att kontrasignera
avtal, handlingar och skrivelser har skrivits in i reglementet för flertalet andra
nämnder i Lomma kommun däribland tekniska nämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har haft den bestämmelsen i sitt reglemente
sedan 2003-09-09 (KF § 93).
Denna föreslagna komplettering är inte tänkt att införlivas i nämndens reglemente
nu utan ska komplettera det fram till dess att kultur- och fritidsnämndens reglemente är föremål för en översyn av kommunfullmäktige.
För att undvika kontrasignering av handlingar inte är möjlig att genomföra inom
utsatt tid vid brådskande ärenden och då nämnden inte hinner fatta beslut kring
kontrasigneringen vore denna komplettering underlättande. Mot den bakgrunden
föreslår förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att förvaltningschefen
och respektive verksamhetschef(kultur- och fritidschef och bibliotekschef) för sitt
gällande verksamhetsområde ges rätt för att kontrasignera avtal, andra handlingar
och skrivelser som beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, bibliotekschefen och kultur- och fritidschefen ges rätt att jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden,
kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 50
KFNAU § 49

s. 20 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:81.809

Särskilt beslut angående förvaltningschefens möjlighet att kontrasignera
handlingar forts.
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen informerar utskottet om ett noterat behov av att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter. Förvaltningschefen föreslår att” att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan inför domstol
och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt att därvid
sätta annan i sitt ställe” införs i delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, bibliotekschefen och kultur- och fritidschefen ges rätt att jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden,
kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer att delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden kompletteras med Nr A 2.11 genom följande lydelse med förvaltningschefen som delegat:
att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt
att därvid sätta annan i sitt ställe.
_______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer att förvaltningschefen vid förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid, bibliotekschefen och kultur- och fritidschefen ges rätt att jämte ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden,
kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer att delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden kompletteras med Nr A 2.11 genom följande lydelse med förvaltningschefen som delegat:
att med behörighet som anges i 12 kap 14§ i rättegångsbalken föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt
att därvid sätta annan i sitt ställe.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 51
KFNAU § 42

s. 21 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:56.040

Förslag till budget 2014 och plan för ekonomin 2015-2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2013-04-03 (KS § 42/13), beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2014 – 2016. Respektive nämnd har därefter, vid
budgetdialogen 2013-04-24, presenterat konsekvenserna av de preliminära ramar
som kommunstyrelsen fastställt. Kommunstyrelsen har 2013-05-22 (KS § 96/13)
fastställt slutliga ramar för 2014 och planeringsramar 2015 – 2016. Från år 2014
har hyreskostnaden tillförts ramen. I anvisad ram finns för samtliga år ett belopp
upptaget som anger storleken på den lokaleffektivisering som ska genomföras,
bland annat genom uthyrning av lokaler.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottssammanträde 2013-06-10 informerade förvaltningen nämnden om anvisningarna för budgetarbetet och nyheter för
årets process. Nämnderna ska senast 2013-09-04 lämna budgetförslag inom ram.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om budgeten vid sitt sammanträde 28 november 2013.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-19 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016: Kulturverksamhet
– Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016:Fritidsverksamhet
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Godkänner föreliggande förslag till budget 2014 och plan för ekonomin 20152016 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kultur- och fritidsnämndens handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen föredrar för nämnden det förslag till budget
som förvaltningen har upprättat.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Fastställa förslag till budget 2014 samt plan för ekonomin 2015-2016 och överlämna det till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 52
KFNAU § 51

s. 22 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:56.040

Ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver kultur- och fritidsnämnden
fritidshemsverksamhet i form av fritidsklubb. Under hösten 2014 påbörjas ytterligare en fritidsklubb i den södra kommundelen på enhet Karstorp. Kultur- och fritidsnämndens årliga externa nettokostnad beräknas bli 440 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-20 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kulturoch fritidsnämnden motsvarande en delårseffekt på 190 tkr år 2014, och en helårseffekt på 440 tkr 2015 och framåt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Föreslå, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden fattar samma beslut vid sitt sammanträde 2013-08-27, att kommunfullmäktige genomför en ramförskjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande en delårseffekt på 190 tkr år 2014, och en
helårseffekt på 440 tkr 2015 och framåt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 53

s. 23 (27)

2013-08-26
Dnr KFN 2013:56.040

Ramförskjutning från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden administrerar idag avgiftsfakturering av föreningar för
deras användande av kopieringstjänster hos kontorsservice. Avgifterna tillförs
kultur- och fritidsnämnden.
Avgiftsintäkterna ska från årsskiftet 2013/2014 administreras av och tillföras
kommunstyrelsen. För att förändringen ska bli kostnadsneutral föreslås en förskjutning av externram från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande förväntad intäkt som uppgår till 80 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2013-08-20 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 80 tkr år 2014 och framåt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Föreslå kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 80 tkr år 2014 och
framåt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 54
KFNAU § 41

s. 24 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:29.042

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomisk rapport för perioden 2013-01-01– 2013-07-31.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens rapport 2013-01-01-2013-07-31
Arbetsutskottets handläggning
Förvaltningschefen och ekonomen informerade utskottet om den ekonomiska rapporten.
Arbetsutskottets beslut
– Överlämnar rapporten till kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.
______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden godkänner föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram till
2013-07-31.
______________________________________________

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 55
KFNAU § 50

s. 25 (27)

2013-08-26
2013-08-12

Dnr KFN 2013:11.809

Pilängsbadet information
Ärendebeskrivning
Ordförande informerade nämnden angående varmbadhuset Pilängsbadet.
Arbetsutskottets beslut
– Utskottet har tagit del av informationen.
_______________________________________________
Kultur- och fritidsnämndens handläggning
Ordförande informerade nämnden angående varmbadhuset Pilängsbadet och ett
möte som nämndens presidium haft med tekniska nämndens presidium.
Gunilla Tynell lämnar en protokollsanteckning och hon menar att styrgruppen för
Pilängsbadet borde ha varit delaktigt i mötet med tekniska nämndens presidium
och inte enbart kultur- och fritidsnämndens presidium.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 56

2013-08-26
2013-08-12
Dnr KFN 2011.2.113

Återrapportering från kontaktpolitikerna
Ärendebeskrivning
Anita Fränninge (M) informerade nämnden om fritidsklubben i Bjärred.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 26 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT
KFN § 57

s. 27 (27)

2013-08-26
2013-08-12
Dnr KFN 2013:22.809

Anmälan av avgivna och inkomna skrivelser, delegationsbeslut och synpunkter och förslag
Inkomna och avgivna skrivelser(i pärm vid sammanträdet)
KFN 2011:234.113 Kommunfullmäktige: Godkännande av avsägelse från Karl
Mohlin (FP) avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
KFN 2013:56.040 Kommunstyrelsen: Fastställande av ramar för 2014 och planeringsramar för 2015-2016
KFN 2013:73.040 Kommunstyrelsen: Avstämning av tillväxtpost 2013 med nivåhöjning år 2014-2016
KFN 2013:74.060 Kultur- och fritidsnämnden: Avtalsförlängning Pilängsbadet
KFN Miljö- och byggnadsnämnden, Delegationsbeslut: Lomma 33:11 del av,
Sjögräsgatan. Bygglov för upplag i form av container
KFN 2011:2.113 Karl Mohlin: Avsägelse uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
KFN 2013:67.812 Sveriges Kiteskola: Roligt för barnen i sommar!
KFN 2013:72.815 NN: Plats på fritidsklubben
Delegationsbeslut( i pärm vid sammanträdet)
KFN 2013:3.002 Sven-Åke Leinerud: Delegationsbeslut nr 8. Lokalstöd till
Lomma ridklubb för år 2013
KFN 2013:.3.002 Sven-Åke Leinerud: Delegationsbeslut nr 9. Ansökan från Västra Hagens villaförening om förlustbidrag med 10 000 kr för midsommarfirande
Synpunkter och förslag(LUKAS)(i pärm vid sammanträdet))
NN: Bygg en parkourbana
NN: Lomma IP
NN: Tennisplank Löddesnäs
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Nämnden har tagit del av av inkomna/avgivna skrivelser, inkomna delegationsbeslut, inkomna synpunkter(Lukas).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

