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ekonom § 63-68
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Mattias Fyhr
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-10-13
Paragrafer

63-72

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-10-22

Datum när anslaget
2014-11-13
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
KFNAU § 63

s. 3 (13)

2014-10-13

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 63 Ändring av föredragningslistan
2. § 64 Uppföljning av lokalbehovsplan
3. § 65 Uppföljning av Kontaktcenters bokningsuppdrag
4. § 66 Förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsen om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
5. § 67 Information från förvaltningen
6. § 68 Ekonomisk uppföljning
7. § 69 Utseende av Lomma kommuns Kulturstipendium
8. § 70 Utseende av Lomma kommuns Kulturplakett
9. § 71 Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott 2015
10. § 72 Information om avtal för e-böcker
Utskottets handläggning
Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att föredragningslistan utökas med ärende
4, Förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsen om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor och att föredragningslistan godkänns enligt ovan.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämndens utskott godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-10-13
KFNAU § 64

Dnr KFN 2014:37:214

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. Utredningschefen föredrar uppföljningen av lokalbehovsplanen för utskottet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-10-08 från förvaltningschefen och utredningschefen
– Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 § 22 Lokalbehovsplan
Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder uppföljning av lokalbehovsplan 2014, till kommunstyrelsen för kännedom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFNAU § 65

s. 5 (13)

2014-10-13

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.
Utredningschefen informerar att anläggningarna är bokningsbara, även för privatpersoner, via hemsidan där man genom en bokningsförfrågan för aktuell lokal,
som sedan bekräftas av Kontaktcenter, kan hyra exempelvis idrottshallar i Lomma
och Bjärred. Kontaktcenter arbetar med att utveckla informationen på bokningssidan och det kommer att gå ut information i Lomma Aktuellt om möjligheterna att
hyra lokaler.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
KFNAU § 66

s. 6 (13)

2014-10-13

Dnr KFN 2014:91.800

Förslag till yttrande över remiss från kommunstyrelsen om handlingsprogram enligt lag 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.
Utredningschefen föredrar ärendet för nämnden.
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

Utdragsbestyrkande
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2014-10-13

KFNAU § 66 (forts.)
Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 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
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Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
 Tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltning och avgående förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen. Rekrytering av socialchef pågår. Samhällsbyggnadschef rekryterad och påbörjar sin tjänst 10
november.
 Arbetet med ”Barnens bästa” fortgår med bland annat informationsinsatser och utbildning
 Samordnad utbyggnadsgrupp har diskuterat framtida lokalbehov inom
kultur- och fritidsnämndens område
 Förvaltningens ledningsgrupp arbetar med gemensam vision/plattform
för barn och ungdomars bästa
 Arbetet inför årsbokslutet planeras
 Bibliotekschefen är ej i tjänst under november och december. Vikarie
kommer att vara Lina Grahn, skolbibliotekarie
 Bibliotekschefen följer utvecklingen av de regionala trenderna vad
gäller öppettider på söndagar för biblioteket och mer-öppet
 Biblioteket i Lommas värmesystem ska åtgärdas under hösten. Ventilationen ska åtgärdas under våren
 Diskussioner förs med hembygdsföreningen i Lomma kommun om
Bjersunds tegelbruks lokaler
 Diskussioner förs med Lomma ridklubbangående avtal
 Den nytillträdde kultur- och fritidschefen har inventerat nämndens anläggningar
 Förvaltningen har genomfört möten med tekniska förvaltningen gällande Pilängsbadet
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-10-13

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 genom bland annat genom den 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
Överläggning
Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och översänder
den till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFNAU § 69

s. 10 (13)

2014-10-13

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. Stipendiet uppgår maximalt till 20 000 kr.
Beslutsunderlag
- Bestämmelser Kulturstipendium/Kulturplakett
- Kulturstipendium/Kulturplakett mottagare 1978-2013
- Kulturstipendium ansökningar 2014
- Kulturstipendium ansökningar 2014 sammanställning
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämndens utskott överlämnar ärendet till kultur och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-10-13

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.
Beslutsunderlag
- Bestämmelser Kulturstipendium/Kulturplakett
- Kulturstipendium/Kulturplakett mottagare 1978- Kulturplakett nomineringar 2014
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens utskott överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2014:88.6

Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden
2015 samt fastställande av sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 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.
Förslaget 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: 9 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj,
15 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.
Utskottssammanträdena börjar kl. 15.00
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-10-03 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämndens fastställer sammanträdesdagar för 2015 enligt följande: 7 januari, 23 februari, 6 april, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 2
november och 30 november samt tiden till kl 19.00.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer sammanträdesdagar för
2015 enligt följande: 9 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 14
september, 19 oktober, 16 november och 14 december samt tiden till kl 15.00.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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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 är kostnaden per utlånad e-bok 50-70kr jämfört med 20kr i nuvarande avtal.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

