SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 1 (17)

2014-10-27

Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset Lomma

Tid

Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 19.00-21.00

Beslutande

Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Björn Egerstedt (M)
Anders Widesjö (M)
Elisabeth Rosenquist (M)
Attila Beck (M)
Janina Pettersson (M)
Anders Ohlsson (FP)
Johan Brahme (C)
Ann-Kristin Leijon (S)

ordförande § 68-80
1:e vice ordförande § 68-80
2:e vice ordförande § 68-80
ledamot § 68-80
ledamot § 68-80
ledamot § 68-80
ledamot § 68-80
ledamot § 68-80
ersätter Gunilla Tynell (FP) § 68-80
ersätter Yvonne Andreasson (FP) § 68-80
ersätter Alma Salcinovic (S) § 68-80

Övriga deltagare

Anita Fränninge (M)
Jonathan Nyqvist (M)
Malin Taggu (M)
Marc Schildt (M)
Birgitta von Freytag (SPI)
Henri Gosse (S)

ersättare § 68-80
ersättare § 68-80
ersättare § 68-80
ersättare § 68-80
ersättare § 68-80
ersättare § 68-80

Eva Albihn
Mattias Fyhr
Göran Schmitz
Michael Tsiparis
Per-Olof Petersson
Mats Werne
Annika Eklund

förvaltningschef § 68-80
nämndsekreterare § 68-80
bibliotekschef § 68-80
kultur- och fritidschef § 68-80
ekonom § 68-72
Nätverket Idéburen sektor Skåne § 69
Kommunförbundet Skåne § 69

Utses att justera

Karl-Gustav Nilsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-11-04
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Carin Hansson
Justerande
Karl-Gustav Nilsson
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 68-80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 2 (17)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-27
Paragrafer

68-80

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-11-06

Datum när anslaget
2014-11-28
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 3 (17)

2014-10-27

KFN § 68

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 68 Ändring av föredragningslistan
2. § 69 Information om Idéburen sektor
3. § 70 Information från förvaltningen
4. § 71 Ekonomisk uppföljning
5. § 72 Ändring av maximalt belopp för Lomma kommuns kulturstipendium för
2014
6. § 73 Utseende av mottagare av Lomma kommuns Kulturstipendium
7. § 74 Utseende av mottagare av Lomma kommuns Kulturplakett
8. § 75 Fastställande av sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2015
9. § 76 Godkännande av uppföljning av lokalbehovsplan
10. § 77 Uppföljning av Kontaktcenters bokningsuppdrag
11. § 78 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen angående handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor
12. § 79 Information om avtal för e-böcker
13. § 80 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att ärende 5, ändring av maximalt belopp för
Lomma kommuns Kulturstipendium för 2014, tas upp vid sammanträdet och att
föredragningslistan godkänns enligt ovan.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande varefter nämnden bifaller det.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 4 (17)

2014-10-27

KFN § 69

Dnr KFN 2014:7.809

Information om Idéburen sektor
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har 2014-06-02 § 44 yttrat sig över förslaget till ”Reviderad
överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn”. Den nuvarande överenskommelsen omfattar perioden 2010-2014. Översynen och revideringen av överenskommelsen, med utvecklingsplan för åren
2015-2018, har genomförts av parterna.
Kultur- och fritidsnämnden har bjudit in organisationerna som arbetat med överenskommelsen för att informera om deras arbete. Vid sammanträdet deltar Mats
Werne, Nätverket Idéburen sektor Skåne och Annika Eklund, Kommunförbundet
Skåne.
Vid sammanträdet lämnar Mats Werne och Annika Eklund en redogörelse.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden medger Mats Werne och Annika Eklund närvarooch yttranderätt.
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 5 (17)

2014-10-27

KFN § 70

Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och förvaltningschefen var kallade till revisionen för årlig granskning som genomfördes 13 oktober
• Den kommungemensamma kontrollen inom intern kontroll har kompletterats med ett kontrollmoment av tillämpning av regler avseende flextid,
övertid och semester efter att nämnden godkände sin plan för intern kontroll.
• Kommundialog 19 november
• Förvaltningen har upprättat en förvaltningsövergripande krisledningsplan
• Bibliotekschefen är ej i tjänst under november och december. Tillförordnad bibliotekschef kommer att vara Lina Grahn, skolbibliotekarie
• Diskussioner fortgår med hembygdsföreningen i Lomma kommun om
Bjersunds tegelbruks lokaler
• Diskussioner fortgår med Lomma ridklubb angående avtal om anläggning
• Den nytillträdde kultur- och fritidschefen har inventerat nämndens anläggningar
• I oktober har biblioteken visat 3 operor och haft besök av författarna Lena
Andersson och Kjell Westö.
• Föreningsråd genomfördes 7 oktober
• Nästa kulturråd 11 november
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 71

s. 6 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:36.42

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem.
Det är bland annat genom uppföljningen som nämnden löpande följer upp sina
verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.
Ekonomen föredrar rapporten för utskottet och informerar om att helårsprognosen
för kultur- och fritidsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 300 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse September 2014 Kultur- och fritid
– Ekonomisk rapport för perioden 2014-01–2014-09

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 72

s. 7 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2013:35.802

Ändring av maximalt belopp för Lomma kommuns kulturstipendium för 2014
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-15 § 26 har godkänt bestämmelser för kulturstipendium. Lomma kommuns Kulturstipendium delas ut av kultur- och fritidsnämnden och ansökan ska ha inkommit till nämnden senast 1 september. Stipendiet kan delas ut till en person eller till en grupp med särskild anknytning till
Lomma kommun och det kan delas mellan flera stipendiater. Det ska utgöra ett
särskilt stöd för fortsatt kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och
fortbildning inom det kulturella området. Stipendiet utgörs enligt bestämmelserna
M.4.7 för Lomma kommuns kulturstipendium 1 § av maximalt 20 000 kr. Kulturoch fritidsnämnden har möjlighet att, i enlighet med nämndens reglemente § 19,
fatta beslut i ärenden som inte är beredda av arbetsutskottet om nämnden enhälligt
beslutar så.
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden behandlar
ärende om ändring av maximalt belopp för Lomma kommuns kulturstipendium
2014 , vid nämndens sammanträde 2014-10-27 utan att beredning skett av arbetsutskottet.
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ändrar det
maximala beloppet att utdela för kulturstipendiet 2014 till 30 000 kr.
Ordförande ställer först proposition på yrkandet att kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet om ändring av maximalt belopp för Lomma kommuns Kulturstipendium vid nämndens sammanträde 2014-10-27 utan att beredning skett av arbetsutskottet varefter nämnden enhälligt bifaller det.
Ordförande ställer sedan proposition på yrkandet att kultur- och fritidsnämnden
ändrar det maximala beloppet att utdela för kulturstipendiet 2014 till 30 000 kr
varefter nämnden bifaller det.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet om ändring av
maximalt belopp för Lomma kommuns kulturstipendium 2014, vid nämndens
sammanträde 2014-10-27 utan att beredning skett av arbetsutskottet.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra det maximala beloppet att utdela
för kulturstipendiet 2014 till 30 000 kr.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 73

s. 8 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:24.802

Utseende av mottagare av Lomma kommuns kulturstipendium
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns kulturstipendium delas ut av kultur- och fritidsnämnden och
ansökan ska ha inkommit till nämnden senast 1 september. Stipendiet kan delas ut
till en person eller till en grupp med särskild anknytning till Lomma kommun och
det kan delas mellan flera stipendiater. Det ska utgöra ett särskilt stöd för fortsatt
kulturellt skapande och för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det
kulturella området. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 § 61
och 2014-10-13 § 69 har behandlat ärendet. Kultur- och fritidsnämnden 2014-1027 § 72 har beslutat att det maximala beloppet för kulturstipendiet 2014 är 30
00kr.
Följande personer har inkommit med ansökan om kulturstipendium:
Clara Medin
Ida Nilsson
Isabelle Lindström
Malin Jörnvi
Zara Sjöholm Rolén
Helena Josefsson
Viktor Fred
Daniel Walke
Johan Rockbäck
Love Terins
Manda Nilsenius
Alma Aronsson
Emma Ingvarsson
Helena Ahnfeldt
Ingrid Remvall
Anna Näsström
Gina Ljungberg
Thomas Fåhraeus
Magnus Britting
Emilia Gross
Carina Nibér

Beslutsunderlag
- Bestämmelser Kulturstipendium/Kulturplakett
- Kulturstipendium/Kulturplakett mottagare 1978-2013
- Kulturstipendium ansökningar 2014
- Kulturstipendium ansökningar 2014 sammanställning
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 69
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 9 (17)

2014-10-27

KFN § 73 (forts.)
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
dela ut två kulturstipendier på vardera 15 000 kr per stipendium.
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden tilldelar
Lomma kommuns kulturstipendium 2014 till Emma Ingvarsson och Anna Näsström.
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden tilldelar Lomma
kommuns kulturstipendium 2014 till Isabelle Lindström och Johan Rockbäck.
Ordförande ställer först proposition sitt yrkande att kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut två kulturstipendier på vardera 15 000 kr varefter nämnden bifaller det.
Ordförande Carin Hansson (M) ställer sedan sitt yrkande om mottagare av kulturstipendium och Karl-Gustav Nilssons (S) yrkande om mottagare av kulturstipendium mot varandra, varefter nämnden bifaller ordförande Carin Hansson (M) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut två kulturstipendier på vardera
15 000 kr per stipendium.
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Lomma kommuns kulturstipendium 2014
till Emma Ingvarsson med följande motivering:
Emma Ingvarsson har visat stora ambitioner i sin satsning på en karriär som musikalartist. Redan som gymnasist har Emma medverkat i flera musikaler. Emma
får Lomma kommuns kulturstipendium för att fortsätta sin utbildning på Balettakademin i Göteborg.
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Lomma kommuns kulturstipendium 2014
till Anna Näsström med följande motivering:
Anna Näsström arbetar som frilansande professionell dansare. Anna ger uttryck
för stora ambitioner att genom dansen testa och tänja på gränser. Anna får kulturstipendiet för sin spännande projektidé att utveckla sin egen dans och utbilda sig i
Vougeklasser på Broadway Dance center.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 74

s. 10 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:24.802

Utseende av mottagare av Lomma kommuns Kulturplakett
Ärendebeskrivning
Kulturplaketten delas ut av kultur- och fritidsnämnden till en person eller organisation som har gjort särskilda insatser, företrädesvis i ett längre perspektiv, för
det kulturella livet i Lomma kommun. Kulturplaketten kan enbart tilldelas en person eller grupp en gång.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-15 § 66 beslutade att förlänga ansökningsoch nomineringstiden för Lomma kommuns kulturplakett till den 5 oktober 2014.
Nämnden gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att kontakta kulturföreningar i
kommunen för att uppmärksamma dem om den förlängda nomineringsmöjligheten för kulturplaketten. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 70
har berett ärendet.
Följande personer/organisationer har nominerats för kulturplaketten:
Tommy Nordström
Lomma musiksällskap
Resten med Bästen
Bjereds Swing band
Beslutsunderlag
- Bestämmelser Kulturstipendium/Kulturplakett
- Kulturstipendium/Kulturplakett mottagare 1978- Kulturplakett nomineringar 2014
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 70
Överläggning
Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden tilldelar Tommy Nordström kulturplaketten 2014.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Lomma kommuns kulturplakett 2014 till
Tommy Nordström med följande motivering:
För hans arbete i Lomma museiförening. Tommy Nordström har satt Lomma på
kartan genom hans undersökande och dokumenterande av Lommas historia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

s. 11 (17)

2014-10-27

KFN § 75

Dnr KFN 2014:88.6

Fastställande av sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2015. Förslaget
har tagit sin utgångspunkt i planeringen för 2014 men har justerats och anpassats
utifrån tidplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, sammanträden för barnoch utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har även tagits till skollov och allmänna helgdagar.
Arbetsutskottets förslag innebär följande sammanträdesdagar:
Kultur- och fritidsnämnden: 7 januari, 23 februari, 6 april, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 2 november och 30 november.
Nämndssammanträdena börjar kl. 19.00
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 71 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-03 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 71
Överläggning
Carin Hansson (M) yrkar att nämnden fastställer sammanträdestiderna enligt arbetsutskottets förslag med ändringen att sammanträdet 6 april ändras till 8 april.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens fastställer sammanträdesdagar för 2015 enligt följande: 7 januari, 23 februari, 8 april, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 2
november och 30 november samt tiden till kl 19.00.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
KFN § 76

s. 12 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:37:214

Godkännande av uppföljning av lokalbehovsplan
Ärendebeskrivning
I lokalbehovsplanen analyserar kultur- och fritidsnämnden behovet av verksamhetslokaler, med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper.
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som
anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under
våren. Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten. Planen omfattar perioden 2015 – 2030.
I föreliggande uppföljning av lokalbehovsplanen belyses aktuell projektplanering i
förhållande till den tidplan kultur- och fritidsnämndens analys av befolkningsprognosen givit vid handen. Arbetet kommenteras med de olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsplan initierat.
Förvaltningen noterar att nämnden, sedan lokalbehovsplanen antogs i våras, särskilt uppmärksammat behovet av anpassning av Pilängsbadet och att förfrågan om
förstudie avseende innehållet i ett framtida Pilängsbad har översänts till tekniska
förvaltningen(KFN § 59).
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 64 har berett ärendet. Förvaltningschefen informerar
nämnden om ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-08 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 § 22 Lokalbehovsplan inklusive bilaga
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 64

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder uppföljning av lokalbehovsplan 2014, till kommunstyrelsen för kännedom.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
KFN § 77

s. 13 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2013:104.800

Uppföljning av Kontaktcenters bokningsuppdrag
Ärendebeskrivning
Sedan 1 februari 2014 har Lomma kommuns Kontaktcenter ansvar för uthyrning
av de anläggningar som ryms inom kultur- och fritidsnämndens område. Kontaktcenter fick då ett samlat ansvar för att hantera bokning och uthyrning av kommunala lokaler.
Förvaltningschefen informerar att anläggningarna är bokningsbara, även för privatpersoner, via hemsidan där man genom en bokningsförfrågan för aktuell lokal.
Förfrågan bekräftas sedan av Kontaktcenter. Kontaktcenter arbetar med att utveckla bokningssidan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
KFNAU § 78

s. 14 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:91.800

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen angående handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2014-10-08 § 155 har beslutat att remittera förslag till reviderat
handlingsprogram enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018, till myndigheter som har ett väsentligt intresse i saken. Samtliga nämnder bereds tillfälle att, senast 2014-10-31, inkomma till kommunstyrelsen
med synpunkter.
Lagen om skydd mot olyckor innehåller bland annat bestämmelser om de åtgärder
som kommuner ska vidta till skydd mot olyckor. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor som är riktningsgivande och
kompletteras av verksamhetsmål. Vissa grundläggande verksamhetsmål finns i lagen, medan övriga verksamhetsmål ska formuleras av kommunerna utifrån den
lokala riskbilden.
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 och 8 §§ ska kommunen utarbeta dels
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och dels ett handlingsprogram
för räddningstjänst. Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige har 2010-09-09, § 69, antagit reviderat handlingsprogram för Lomma kommun enligt lagen om skydd mot olyckor.
innefattande såväl handlingsprogram för räddningstjänsten som för den förebyggande verksamheten, att gälla från och med 2010-11-01. Det nu från kommunstyrelsen remitterade förslaget innebär förtydliganden, uppdateringar och kompletteringar av gällande handlingsprogram.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2014-10-13 § 66 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-13 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Remiss 2014-10-08 av förslag till reviderat Handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor för Lomma kommun från kommunstyrelsen missiv
- Handlingsprogram, Lomma kommun 2015-2018 enligt lag om skydd mot
olyckor
- Riskanalys enligt lag om skydd mot olyckor i Lomma kommun 2015-2018 inklusive bilagor
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 66

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

s. 15 (17)

2014-10-27

KFNAU § 78 (forts.)
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder följande yttrande över
förslag till reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för
Lomma kommun 2015 – 2018, till kommunstyrelsen:
Det reviderade förslaget till handlingsprogram ger en bra bild av arbetet med
skydd mot olyckor. I programmet visas olika aktörers roller och hur de samverkar
med varandra. Programmet ger också exempel på hur risk- och sårbarhetsreducerande arbetet kan ske, såsom utbildningsinsatser. Till programmet har en riskanalys bifogats. Analysen ger exempel på risker i och vid förskolor, skolor och kulturbyggnader. Kultur- och fritidsnämnden ser därför att handlingsprogrammet kan
vara ett stöd i arbetet med skydd mot olyckor i kommunen.
Förvaltningen har deltagit i en pilotstudie, där olika risker ringats in och därmed
haft tillfälle att träna organisationen. Detta arbete innefattade inledningsvis verksamheter inom både barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Arbetet genomfördes under ledning av säkerhetschefen, i
Lomma kommun.
Härutöver har kultur- och fritidsnämnden ingenting att erinra mot förslaget till reviderat handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Lomma kommun 2015 – 2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

s. 16 (17)

2014-10-27

KFNAU § 79

Dnr KFN 2014:7.809

Information om avtal för e-böcker
Ärendebeskrivning
Bibliotekschefen informerar utskottet om det nuvarande avtalet som kommunen
har med leverantören E-lib om utlåning av e-böcker med anledning av att ett nytt
avtalsförslag har framlagts till kommunen. I Lomma kommun har det gjorts ungefär 3000 e-bokslån hittills i år och det totala antalet utlån var 243 756 år 2013. I
avtalsförslaget varierar kostnaden per utlånad e-bok mellan 50-70kr jämfört med
20kr per lån i nuvarande avtal.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-13 § 72 har fått information i
ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 80

s. 17 (17)

2014-10-27
Dnr KFN 2014:12.809

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting 2014-06-12: Cirkulär 14:24 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2014/2015
Regionmuseet Kristianstad 2014-09-03: Kulturarvet som en resurs
Centrum för lättläst: Vellinge bibliotek, Eslövs stadsbibliotek och Komvux i Lund
nominerade till Bästa lättlästa bibliotek
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser enligt
ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

