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kultur- och fritidschef § 81-93
nämndsekreterare § 81-93
utredningschef § 81-93
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Utses att justera

Alma Salcinovic
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Carin Hansson
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Utdragsbestyrkande

Paragrafer 81-93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

s. 2 (16)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-12-01
Paragrafer

81-93

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-12-10

Datum när anslaget
2015-01-01
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 3 (16)

2014-12-01

KFN § 81

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 81 Ändring av föredragningslistan
2. § 82 Information från förvaltningen
3. § 83 Ekonomisk uppföljning
4. § 84 Yttrande över förslag till områdesbestämmelser Lilla Habo 3:7, Furet/Kyrkfuret - granskning
5. § 85 Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 38:6 (Karstorpskolan) granskning
6. § 86 Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp31:1(f.d. vattenverkstomten) granskning
7. § 87 Yttrande över Lomma kommuns revisorers granskning av intern kontroll
8. § 88 Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
9. § 89 Fastställande av nämndsplan 2015
10. § 90 Verksamhetsplan 2015
11. § 91 Yttrande över remiss av Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun
12. § 92 Uppdrag till förvaltningen angående översyn av befintliga bokningssystem, faktureringssystem och regler för föreningsbidrag
13. § 93 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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s. 4 (16)

2014-12-01

KFN § 82

Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Den tillförordnade förvaltningschefen informerar om sitt uppdrag med en
översyn av och förslag till organisation för UKF-förvaltningen.
• Nämndsekreteraren informerar nämnden om nya e-tjänster för ersättningar
till förtroendevalda.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KFN § 83

s. 5 (16)

2014-12-01
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 den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 76 har berett ärendet.
Den tillförordnade förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen föredrar ärendet för utskottet och informerar om att helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 500 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-11-14, Ekonomisk rapport från kultur- och fritidschefen och
ekonomen
– Skrivelse 2014-11-14, Ekonomisk rapport oktober 2014
– Ekonomisk rapport för perioden 2014-01–2014-10
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 76

./.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KFN § 84

s. 6 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:5.214

Yttrande över förslag till områdesbestämmelser Lilla Habo 3:7,
Furet/Kyrkfuret – granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Lilla Habo 3:7, i Lomma,
Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret). Regleringen sker genom områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara och säkerställa bebyggelse i
en värdefull miljö och för att bibehålla karaktären av fritidsområde.
Förslaget till områdesbestämmelserna innebär utökad lovplikt så att bygglovssökande och kommunen ska ges möjlighet att samråda om placering och utformning
av nya byggnader samt andra förändringar som inte kräver bygglov i dag. Områdesbestämmelserna begränsar framförallt storleken på befintliga och eventuellt
tillkommande fritidshus och anger minsta storlek på tomt.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-24 § 13 har beslutat att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till områdesbestämmelserna.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2014-11-17 § 77 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-17 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-24 § 13
- Kommunstyrelsen 2014-10-15: Förslag till områdesbestämmelser för Lilla
Habo 3:7 m.fl. I Lomma, Lomma kommun(Furet/Kyrkfuret)
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 77
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har
någonting att erinra mot områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7, i Lomma,
Lomma kommun(Furet/Kyrkfuret).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 85

s. 7 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2013:76.214

Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 38:6 (Karstorpskolan) – granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för området Vinstorp 38:6 m fl,
Lomma (Karstorpskolan). Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att möjliggöra utbyggnad för skolans framtida behov samt att göra en översyn av markanvändningen inom planområdet. Planförslaget innefattar kvartersmark med ändamål för skola, förskola och idrott, parkering, bostäder samt handel och kontor,
allmän platsmark för park, gata och gång- och cykelväg. Planområdet 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) och del av Karstorp 27:3. Planområdet omfattar drygt 9 ha.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan för samråd, vid
sammanträdet 2013-08-26 § 46.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2014-11-17 § 78 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-20 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-08-26 § 46
- Kommunstyrelsen 2014-10-15: Förslag till detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i
Lomma, Lomma kommun(Karstorpskolan)
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 78
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden, utöver tidigare yttrande, inte har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl., Lomma (Karstorpskolan).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 86

s. 8 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:35.214

Yttrande över förslag till detaljplan Vinstorp 31:1(f.d. vattenverkstomten) – granskning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Vinstorp 31:1 - före detta
Vattenverkstomten - Lomma kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder, teknisk anläggning, park samt lokalgata inom
planområdet. Planförslaget innebär att befintlig lekplats i planområdets norra del
behålls. Planområdet ligger i sydöstra Lomma och avgränsas av Karstorpsvägen i
söder, Pilgatan i väster och Barkgatan/Vattenverksgatan i öster. Programområdet
omfattar cirka 7 000 kvm.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan, vid sammanträdet 2014-04-14 § 34. Nämnden yttrade sig då enligt följande:
Kultur- och fritidsnämnden analyserar årligen lokalbehoven inom sina ansvarsområden. Behoven sammanställs i en lokalbehovsplan. I den planen
analyseras lokalbehoven, med utgångspunkt i prognostiserad befolkningsutveckling.
Nämnden pekar, i lokalbehovsplanen för år 2014, inte på sådana lokalbehov
som kan tillgodoses inom det område som Vattenverkstomten omfattar.
Nämnden har därför ingenting att erinra mot att Vattenverkstomten nyttjas
för bostadsändamål.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 79 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-10 från utbildningschefen och utredningschefen
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-14 § 34
- Kommunstyrelsen 2014-11-05: Förslag till detaljplan för del av Vinstorp
31:1/f.d vattenverkstomten), Lomma kommun
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 79
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinstorp 31:1 – före detta Vattenverkstomten - Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 87

s. 9 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:96.7

Förslag till yttrande över Lomma kommuns revisorers granskning av intern kontroll
Ärendebeskrivning
PwC har, på uppdrag av Lomma kommuns revisorer, genomfört en granskning av
intern kontroll inom kultur- och fritidsnämnden. Granskningens revisionsfråga har
varit om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräckig intern kontroll.
Kommunens revisorer bedömer att kultur- och fritidsnämnden har en delvis tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll. Revisionen har vid sammanträdet 2014-10-13 beslutat anta granskningen och översände den till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast till den 28 november 2014. Kultur- och
fritidsnämnden har beviljats anstånd till 10 december att yttra sig över rapporten.
Förvaltningens har upprättat ett förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2014-11-17 § 80 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-03 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Revisionen 2014-10-22 Skrivelse Granskning av intern kontroll
- PWC 2014-10-24 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll för kulturoch fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 80

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens godkänner och översänder bilagt yttrande över
granskning av intern kontroll till Lomma kommuns revisorer.
Bilaga
- Kultur- och fritidsnämnden meddelar Lomma kommuns revisorer att nämnden
arbetar med att införliva de rekommendationer som Lomma kommuns revisorer
har lämnat i sin granskningsrapport.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 88

s. 10 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:102.3

Förslag till godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
Ärendebeskrivning
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.
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.
Nämnderna har, i augusti 2013, tagit ställning till den aktivitetsplan som utgör en
del av den kommungemensamma kommunikationsplanen. Kommunstyrelsen har,
efter det att nämnderna lämnat sina aktivitetsplaner, fastställt den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till aktivitetsplan. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 81 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-20 från förvaltningschefen och utredningschefen inklusive
bilagt förslag till aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 81

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner bilagd aktivitetsplan för kultur- och fritidsnämnden till den kommungemensamma kommunikationsplanen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-12-01
Dnr KFN 2014:51.809

Fastställande av nämndsplan för 2015
Ärendebeskrivning
Nämndsplanen ska vara grundad i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014”,
fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-09. En nämndsplan ska varje år, senast
i samband med beslut om förslag till budget, upprättas inför kommande år och ska
ange vad som ska åstadkommas, när i tiden och när målen förväntas uppfyllas
inom budgetperioden. Nämndsmålen ska fungera som styrinstrument och målen
ska vara klara och mätbara och det bör vara tydligt hur mål bedöms och hur uppföljningen sker. Nämndsplanen utgör i sin tur underlag för verksamhetsplanen och
i den framgår hur de olika verksamhetsområdena verkställer de kommunala målen.
Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-01 § 42 har behandlat ärendet angående
nämndsplan för 2015. Förslaget till nämndsplanen har, enligt styrsystemet för
Lomma kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande och därefter kan
nämnden fastställa sin nämndsplan för det kommande året. Kommunstyrelsen
2014-10-29 § 160 hade inget att erinra över kultur- och fritidsnämndens nämndsplan för 2015.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 82 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-11 från tillförordnad förvaltningschef och nämndsekreteraren
- Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-29 § 160
- Nämndsplan och nyckeltal 2015, Kulturverksamhet, Fritidsverksamhet
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 82

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsplan för 2015.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KFN § 90

s. 12 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:103.809

Verksamhetsplan 2015
Ärendebeskrivning
Utifrån nämndsplanen ska förvaltningschefen upprätta en verksamhetsplan som
ska beskriva hur målen i nämndsplanen ska uppnås och vem som ska genomföra
dem. Verksamhetsmålen ska, enligt kommunens styrsystem, föreläggas nämnden
för hörande och därefter fastställas av förvaltningschef.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
verksamhetsplan för 2015. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17
§ 83 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-11 från tillförordnad förvaltningschef
- Nämndsplan och verksamhetsplan 2015, Kulturverksamhet, Fritidsverksamhet
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 83
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra över Verksamhetsplan för 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 91

s. 13 (16)

2014-12-01
Dnr KFN 2014:90.800

Yttrande över remiss av Energi- och klimatplan 2020 för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Planeringsavdelningen har remitterat förslag till Energi- och klimatplan 2020 för
Lomma kommun, till kommunens nämnder för svar senast 2014-12-05.
Lomma kommuns energi- och klimatplan är tänkt att användas som ett strategiskt
verktyg i Lomma kommuns arbete med att säkerställa energitillgång till kommunens medborgare, bidra till att använda energi mer effektivt och till att göra en
omställning till ett samhälle som baseras på fossilfria energikällor.
Energi- och klimatplanen är ett fristående dokument som antas av kommunfullmäktige. Samtidigt är den en del i kommunens miljömålsprogram (Miljömål för
Lomma kommun 2014 – 2020) eftersom den berör arbetet med flera miljömål,
dock främst ”Begränsad miljöpåverkan”. Mål och åtgärder är tänkta att vara utformade på samman sätt som i miljömålsprogrammet så att dessa kan föras in i
kommunens samlade mål- och åtgärdslista för miljöarbetet. Uppföljning av denna
plan föreslås ske inom ramen för miljömålsuppföljningen. Arbetet med planen har
skett under ledning av en politisk styrgrupp, en arbetsgrupp med tätt samarbete
med berörda tjänstemän.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till yttrande. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 84 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-11-03 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Planeringsavdelningen 2014-10-09: Remiss av ”Energi- och klimatplan 2020
för Lomma kommun”
- Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun, nämndsremiss 20141008
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 84
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden översänder följande yttrande över Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun till kommunstyrelsen:
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det förslag till Energi- och klimatplan
som remitterats och ser att förslaget på olika sätt kan bidra till en god livsstil som
förstärker Lomma kommun som plats att bo på. Nämnden noterar att såväl överUtdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 14 (16)

2014-12-01

KFN § 91(forts.)
gripande mål och riktlinjer som kommunens miljöpolicy är bra utgångspunkter för
energi- och klimatarbetet i kommunen (sidan 13).
Den föreslagna planen belyser också ”Ungas beteende” vad gäller klimatfrågor
och lyfter fram det arbete som genomförs inom kommunens för- och grundskola
vad avser energi- och klimatfrågor på ett bra sätt (sidan 30).
Kultur- och fritidsnämnden ser också att planen rymmer förslag till särskilda åtgärder (Sidan 35 – 46). De åtgärder som bedöms påverka nämndens verksamheter
är åtgärd E. 1 – Energieffektiviseringar investeringar (sidan 35) samt åtgärd E 16 Fortbildning i energi- och klimatundervisning (sidan 43). Nämnden kommenterar
därför dessa åtgärdsförslag särskilt enligt nedan.
Åtgärd E 1 - Energieffektivisering investeringar (sidan 35)
Kultur- och fritidsnämnden noterar att den beskrivning som är kopplad till denna
åtgärd bland annat pekar på att effektivisering genomförs genom exempelvis byte
av belysningsanläggningar (sidan 35). Nämnden ser detta som en bra inriktning
och pekar på möjligheten att byta ut de lysrörsljus som i dag finns i kommunens
anläggningar mot mer energieffektiva alternativ såsom LED-belysning.
Åtgärd E 16 - Fortbildning i energi- och klimatundervisning (sidan 43)
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den fortbildning i energi- och klimatundervisning som föreslås i Energi- och klimatplanen.
Nämnden tror att ett sådant tillskott av medel som anges är viktigt för genomförandet av de aktuella fortbildningarna/utbildningarna. Nämnden ser inte att sådana
utbildningsinsatser kan ske inom nuvarande budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden saknar i det remitterade materialet förslag för hur man
kan reducera antalet transporter med korta körsträckor, kortare än 1 km, när man
exempelvis ska transportera barn och ungdomar till fritidsaktiviteter eller förskola
och skola.
Med hänvisning till miljöaspekten vill kultur- och fritidsnämnden samtidigt föreslå en kommunövergripande kampanj för att minska bilkörningen inom kommunen. Som exempel kan nämnas föräldrar som skjutsar barn till skola och fritidsaktiviteter.
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Uppdrag till förvaltningen angående översyn av befintliga bokningssystem, faktureringssystem och regler för föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschefen lämnade en redogörelse till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2014-11-17 § 85 om de system förvaltningen använder för bokning
av nämndens lokaler och anläggningar, för fakturering av nyttjade lokaler och anläggningar samt hur föreningsbidrag är kopplade till dessa system.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 85 har berett ärendet och
föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra
en översyn av befintliga bokningssystem, faktureringssystem och regler för föreningsbidrag.
Vid nämndssammanträdet redogör kultur- och fritidschefen för nämnden om hur
bokningssystemet med tillgängliga tider för anläggningar, hallar och samlingslokaler fungerar. Vidare informerar kultur- och fritidschefen om hur bokningssystemet och faktureringssystemet är sammankopplat och hur det i sin tur är sammankopplat med regler för föreningsbidrag.
Beslutsunderlag
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-11-17 § 85
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av befintliga bokningssystem, faktureringssystem och regler för föreningsbidrag.
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Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 62: Delårsrapport avseende perioden 2014-0101–2014-08-31 och helårsprognos för år 2014, revisionens granskning av delårsrapport januari-augusti år 2014
Kommunfullmäktige 2014-10-16 § 57: Bestämmande av sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige under år 2015 samt kungörandet av desamma
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-11-17 § 73-85
Statens kulturråd 2014-10-28: Skapande skola, ärende KUR 2013/788återbetalning
Skånska operan 2014-11-24: Projektredovisning Cosi fan tutte
Riksföreningen Biograferna 2014-10-27: Biografen, mötesplats för upplevelser
och insikt - en ny livsnerv i kommunernas kulturutbud
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser enligt
ovan.
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