SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 1 (10)

2015-09-28

Plats

Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset Lomma

Tid

Måndagen den 28 september, kl. 19.00–19.42

Beslutande

Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Gustav Carlberg (M)
Elisabeth Svensson (M)
Janina Pettersson (M)
Yvonne Andreasson (FP)
Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S)
Henri Gosse (S)
Leif Lindblad (M)
Mikael Pankko (FP)

ordförande §§ 61-65
1:e vice ordförande §§ 61-65
2:e vice ordförande §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ledamot §§ 61-65
ersätter Jonathan Nyqvist (M) §§ 61-65
ersätter Carin Andersson (FP) §§ 61-65

Övriga deltagare

Marc Schildt (M)
Peter Brobäck (M)
Maj-Lis Persson (S)
Gunilla Ragnestam (S)
Bengt Everlund (S)

ersättare §§ 61-65
ersättare §§ 61-65
ersättare §§ 61-65
ersättare §§ 61-65
ersättare §§61-65

Bo Kristoffersson
Michael Tsiparis
Mattias Fyhr
Per-Olof Petersson

förvaltningschef §§ 61-65
kultur- och fritidschef §§ 61-65
nämndsekreterare §§61-65
ekonom §§ 61-62

Utses att justera

Karl-Gustav Nilsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2015-10-05
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Carin Hansson
Justerande
Karl-Gustav Nilsson
Utdragsbestyrkande

Paragrafer 61-65
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-09-28
Paragrafer

61-65

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-10-07

Datum när anslaget
2015-10-29
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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1. § 61 Information från förvaltningen
2. § 62 Delårsrapport med ekonomisk uppföljning
3. § 63 Godkännande av nämndens aktivitetsplan till kommungemensam kommunikationsplan
4. § 64 Uppföljning av synpunkter och förslag(LUKAS) i samband med delårsrapport 2015
5. § 65 Revidering av avgifter inom biblioteksverksamheten

Utdragsbestyrkande
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KFN § 61

Dnr KFN 2015:10.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef lämnar information om:
• Föreningsråd 24/9
• Nämndsutflykt 21/9
• Förhöjda klorvärden i Pilängsbadet under den gångna helgen på grund av
problem med reningsanläggningen
Förvaltningschefen informerar om:
•
Diskussion kring deltagande i MFF:s fotbollsakademi
•
Ambition med utveckling av samarbete mellan barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 62

Dnr KFN 2015:9.40

Delårsrapport med ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
I Lomma kommuns styrsystem är delårsrapporten en del av den uppföljning som
görs av verksamhetens utfall. Rapporten innehåller driftsredovisning, analys av
verksamheternas ekonomiska budgetavvikelser jämte investeringsredovisning för
perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. I rapporten redovisas också helårsprognos,
och förvaltningens bedömning av verksamheternas ekonomiska utfall vid årets
slut. Helårsprognos visas även avseende verksamheternas investeringar.
Delårsrapporten innehåller även ett uppföljningstema med kvalitet som tema. Under avsnittet mål redovisas förvaltningens bedömning när det gäller möjligheten
att uppfylla de mål som nämnden fastställt. Denna redovisning anger om målet är
uppfyllt, om målet bedöms bli uppfyllt under 2015 eller om målet inte bedöms bli
uppfyllt under 2015. Om målet inte bedöms bli uppfyllt under 2015 kommenteras
detta särskilt.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-09-14 § 49 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-04 från förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen
– Delårsrapport 2015, Kultur- och fritidsnämnden
– Delårsrapport 2015, Kultur- och fritidsnämndens rapport 201501-201508
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-14 § 49
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-09-28
Dnr KFN 2015:89.800

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.
Genom att upprätta en gemensam kommunikationsplan uppnår Lomma kommun
följande:
• Ökad fokusering på medborgarna/brukarna i organisationen
• Minskat förväntningsgap
• Tydliggörande av tjänsternas innehåll för både personal och medborgare/brukare
• Engagemang hos personalen i förbättringar av verksamheten
• Styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheten
Kommunfullmäktige har i styrsystemet konstaterat att samtliga nämnder/förvaltningar skall involveras i arbetet med att ta fram en gemensam kommunikationsplan som sedan fastställs och följs upp årligen av kommunstyrelsen.
Enligt gällande anvisningar för informationsverksamheten har kommunstyrelsen
det övergripande ansvaret för kommunens informationsverksamhet och direkt ansvar för kommunövergripande information. Kanslichefen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande information och för verksamhetsövergripande interninformation. Varje nämnd har vidare ansvaret för information inom
sitt verksamhetsområde. Den kommungemensamma kommunikationsplanen består av ett huvuddokument med respektive nämnders aktivitetsplaner som bilagor.
Aktivitetsplanen redovisar olika informationsaktiviteter, deras målgrupp, syften
och frekvenser.
Utdragsbestyrkande
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KFN § 63(forts.)
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har under perioden gjort några
smärre anpassningar i den aktivitetsplan som nämnden behandlat. Bland annat har
Kultur- och fritidsnytt tillkommit som en kanal för intern marknadsföring. Under
året kommer ledningsgruppen för kultur och fritid arbeta med att göra en översyn
av marknadsföring och kommunikation vilket kommer att medföra en större revidering inför nästa år. Förvaltningen föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till aktivitetsplan och aktuella justeringar.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-09-14 § 50 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-08-14 från förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen
– Kommunikationsplan/aktivitetsplan för Kultur och fritidsnämnden/UKFförvaltningen år 2016
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-09-14 § 50
Nämndens handläggning
Nämnden diskuterar redaktionella ändringar i aktivitetsplanen.
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner bilagt förslag till aktivitetsplan för
nämnden, med redaktionella ändringar, till den kommungemensamma kommunikationsplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2015:82.007

Uppföljning av synpunkter och förslag(LUKAS) i samband med
delårsrapport 2015
Ärendebeskrivning
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens
service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, som är Lomma kommuns
system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma
kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon samlas de upp, registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas
vidare till berörd förvaltning. Förvaltningen skickar sedan ett meddelande till
uppgiftslämnaren om hur ärendet kommer att behandlas. Den som lämnat en synpunkt får, inom två arbetsdagar, en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och
vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som
möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.
Bakgrunden till den samlade redovisningen är att nämnden ska ges ett samlat underlag av vilka synpunkter som inkommer till nämnden. Synpunkterna finns tillgängliga att läsa dygnet runt via Lomma kommuns hemsida så snart de är registrerade.
Utifrån de synpunkter som inkommit bedömer förvaltningen inte att det framkommer orsaker till direkta åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. En del förslag kommer att ingå i planerade utredningar och övriga förslag
kommer att beaktas i framtida planering.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-09-14 § 51 har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-14 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
– LUKAS-synpunkter från perioden 2015-04-01–2015-08-31
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-09-14 § 51
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till revidering av avgifter inom biblioteksverksamheten
och hemställan till kommunfullmäktige om ändring av avgifter
samt bemyndigande om ändring av desamma
Ärendebeskrivning
Folkbiblioteken i Lomma och Burlöv går den 5 oktober 2015 över till ett gemensamt låntagarsystem. Lånekortet kommer att gå att använda i båda kommunerna.
Mikromarc är ett stödsystem för utlåning och systemet kräver samma regler i båda
kommunerna med försenings- och ersättningsavgifter. Med en gemensam licens
för Mikromarc minskas kostnaderna och det underlättar för ett framtida samarbete
med att även göra mediebestånden tillgängliga för alla. Kommuninvånarna får genom övergången tillgång till dubbelt så mycket böcker och andra medier.
Kommunfullmäktige 1994-09-22 § 64, bemyndigade kultur- och fritidsnämnden
att framgent fastställa följande avgifter:
Biblioteksverksamhet
- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopieavgifter för kopiering
ur bibliotekets eget material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation).
På grund av nya uppkomna behov föreslår förvaltningen nya avgifter och låneregler.
Förändringar i avgifter och låneregler
Förvaltningen föreslår följande förändringar i avgifterna:
Avgifter kultur- och fritidsnämnden är bemyndigade att besluta om:
Övertidsavgiften för dvd sänks från 10 till 5 kr/dag
Kravavgiften blir sammanlagt 10 kr istället för 15 kr
Avgifter kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att
besluta:
Avgift för färgkopiering/utskrift 2 kr/sida för A4 (ny avgift)
Avgift för färgkopiering/utskrift 4 kr/sida för A3 (ny avgift)
Avgift från första sida kopiering/utskrift istället för fem fria kopior
Ersättning för tidskriftsnummer 50 kr istället för 40 kr
Ersättning för dvd 400 kr istället för 550 kr
I lånereglerna har det skett språkliga förändringar samt så har ett stycke om sekretess tillkommit.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-22 från förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen
– Förslag till reviderade avgifter biblioteksverksamhet F5.2
– Låneregler för biblioteken i Lomma kommun
– Låneregler för biblioteken i Lomma kommun – utdrag hemsida

./.

Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag på nya låneregler
och krav- och övertidsavgifter från 2015-11-01.
Bilaga A, B
– Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa
förvaltningens förslag på avgift för kopiering och ersättningssavgifter.
– Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bemyndiga
kultur- och fritidsnämnden fastställa kopierings- och ersättningsavgifter.
.–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

