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2017-08-28
Dnr KFN 2017:67.000

Information om byggnation av parkourbana
Ärendebeskrivning
Projektingenjör Anna Bergh och projektsamordnare Bengt Strengbom informerar om
byggnationen av parkourbanan i Bjärred.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 50

Dnr KFN 2017:4.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:
– Kultur- och fritidsdagen
– Sommarens kultur- och fritidsaktiviteter
– Föreningsrådet den 28/9
– Lomma IP
– Öppet hus Stationens fritidsgård
– Befolkningsprognos
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-28
Dnr KFN 2017:22.042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 2017
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19, § 34,
anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga
nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten.
Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på
nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen
följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. Om det uppstår
en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska
detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att
begränsa den negativa avvikelsen.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning, juli 2017
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2017–01 – 2017–07
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 40
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-28
Dnr KFN 2017:42.042

Information om budgetförutsättningar och preliminära ramar
Ärendebeskrivning
Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar för
åren 2018–2020 är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning, samt av kommunfullmäktige i november 2016 antagen plan för ekonomin
åren 2018–2019. Ekonomiavdelningen har därefter uppdaterat de ekonomiska
förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos, samt övriga kända
förändringar som skett sedan planen fastställdes.
Beslutsunderlag
– Lomma kommun, Bra att veta inför budget 2018
– Kultur- och fritidsnämnden, budget 2018, preliminära ramar
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 41
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-28
Dnr KFN 2017:58.060

Angående Lomma-Bjärreds tennisklubbs uppsägning av hyresavtal
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har fem aktuella avtal med Lomma-Bjärreds tennisklubb (LBTK).
Förutom hyresavtalet för tennisbanorna i LBTK-hallen finns ett arrendeavtal för
tennisbanorna utomhus i Bjärred. Det finns också ett arrendeavtal för tomten för LBTKhallen i Borgeby. Vidare finns det ett avtal om lokalbidrag för LBTK-hallen och
skötselavtal för parkunderhåll i Saltsjöbaden.
Lomma-Bjärreds tennisklubb inkom 2017-06-02 med en skriftlig uppsägelse av avtal om
uthyrning av tennisbanorna 5–6 i LBTK-hallen i Borgeby. Banorna har hyrts ut till Lomma
kommun som sedan har hyrt ut banorna i andra hand till idrottsföreningarna HK
Ankaret, Bjärreds innebandyklubb, Borgeby FK och Bjärreds IF.
Förvaltningen har betalat en hyra på 400 tkr årligen för tillgång till banorna under 36
timmar i veckan från augusti till maj med undantag av skolloven, sammanlagt 40 veckor
årligen. Då två olika föreningar ibland har verksamhet i hallen samtidigt handlar det
sammanlagt om 47 timmars föreningsverksamhet under de 36 timmar i veckan som
kommunen disponerar hallen.
Lomma-Bjärreds tennisklubbs uppsägning av hyresavtalet avseende tennisbanorna
innebär att ersättningstider för föreningarna måste hittas från och med 2018-08-01 då
uppsägningen verkställs.
Förvaltningens förslag
Lomma-Bjärreds tennisklubb har begärt att få träffa förvaltningen för att diskutera
villkoren för tennisklubben. Förvaltningen föreslår att samtliga avtal sägs upp så att alla
villkor ska kunna diskuteras och synkas med befintliga bidragsbestämmelser.
Ambitionen är också att hitta långsiktiga lösningar för alla föreningar som har träning i
LBTK-hallen i Borgeby.
Beslutsunderlag
– Uppsägning från LBTK 2017-06-01
– Gällande hyresavtal för tennisbanor i LBTK-hallen
– Avtal arrende Bjärred 48:1 tennisbanor i Saltsjöbaden
– Avtal angående parkunderhåll
– Avtal avseende lägenhetsarrende för LBTK-hallen
– Avtal angående lokalbidrag
– Brev från föreningar i Borgeby
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 42

Utdragsbestyrkande
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2017-08-28

KFN § 53 (forts.)

Nämndens handläggning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godtar Lomma-Bjärreds tennisklubbs uppsägning av
hyresavtalet avseende tennisbanorna 5 och 6 i LBTK-hallen.
– Kultur och fritidsnämnden beslutar att hyra för tennisbanorna ska betalas till och med
2018-07-31.
– Kultur och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att, i syfte att samordna avtalen
mellan parterna, säga upp alla befintliga avtal med Lomma-Bjärreds tennisklubb.
– Kultur och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningens att hitta ersättning för de timmar
i hallen som försvinner.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 10 (13)

2017-08-28

KFN § 54

Dnr KFN 2016:100.829

Information om konstgräsplaner
Ärendebeskrivning
Lomma kommun har fyra konstgräsplaner. Den första anlades 2009 i Borgeby och den
senaste 2014 även den i Borgeby. Däremellan har två konstgräsplaner anlagts på Lomma
idrottsplats. På konstgräsplanerna har plastgranulat tillverkat av bildäck använts.
Granulatet uppfyller miljökraven enligt DIN 18035-7.
Höje å vattenråd inkom 2016-12-08 med en skrivelse om spridning av små plastpartiklar
från konstgräsplaner. I skrivelsen beskriver vattenrådet de miljöproblem som
förekomsten av små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, i våra vatten, sjöar, hav och
vattendrag ger upphov till, och problematiken med ett stort läckage av plastpartiklar
från konstgräsplaner.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-12-12, § 92, att uppdra till
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) att kontakta föreningarna och ta
fram ett förslag till hur spridningen av mikroplast från konstgräsplaner ska hanteras.
Arbetsutskottet uppdrog vidare till förvaltningen att ta fram en redovisning av
beräknade kostnader för hanteringen av mikroplast från konstgräsplaner.
Förvaltningen har 2017-07-27 inkommit med en skrivelse från kultur- och fritidschefen. I
skrivelsen redogör förvaltningen för de kontakter som har tagits med Höje å vattenråd,
kommunens fotbollsklubbar och fotbollsförbundet, uppdraget att ta fram en
handlingsplan för att undvika spridning av granulat och de åtgärder som har vidtagits
och kommer att vidtas. I skrivelsen presenterar förvaltningen vidare förslag på åtgärder
för att minimera riskerna vid användning av granulat i konstgräsplaner.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-07-27 från kultur- och fritidschef
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 43
Nämndens handläggning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för nämndens.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 55

s. 11 (13)

2017-08-28
Dnr KFN 2017:15.009

Avseende Pilängsbadet
Ärendebeskrivning
Pilängsbadet byggdes år 1969. Såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, som kulturoch fritidsnämnden har vid olika tillfällen diskuterat alternativa driftformer och
eventuell utbyggnad av badet.
Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-12, § 57, att ställa sig positiv till former för framtida
ägande av och ansvar för anläggningen innebärande att denna skall ägas av ett helägt
kommunalt bolag, vilket i sin tur upplåter driften av Pilängsbadet till entreprenör. I ett
första skede skulle en driftentreprenör upphandlas som initialt skulle bedriva
verksamheten under kommunens ansvar. Kommunfullmäktige fastställde vidare nivåer
på avgifter vid badet och krav på tillgänglighet för olika målgrupper.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2009-07-01 driftavtal med Medley AB. Avtalet
förlängdes med ytterligare tre år 2014-07-01. Nuvarande avtal löpte ut 2017-06-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-25, § 19, att uppdra till
kommundirektören att senast 2017-10-01 presentera en utredning av möjligheterna och
förutsättningarna för att försälja anläggningen, bestående av såväl Pilängsbadet som
Pilängshallen och Blå Hallen. Utredningen ska innefatta överlåtelse avseende
fastighetsförsäljning där krav ska ställas på köparen avseende driften av
badanläggningen i köparens egen regi. Utredningen ska vidare redovisa hur en eventuell
utbyggnad av anläggningen kan ske. Avtalsförslag ska redovisas.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2017-02-27, § 17, ärendet Pilängsbadet och
beslutade då att nämnden inte ska gå vidare med upphandlingen av en ny driftentreprenör till Pilängsbadet. Nämnden uppdrog vidare till förvaltningen att, under
perioden från och med 2017-07-01 till dess att utredningen om fortsatt drift av
Pilängsbadet är klar och vidare beslut har fattats, tillse att Pilängsbadet drivs i kommunal
regi, samt att kontakta Simklubben Hajen avseende organisering av skolsim, skolbad och
simundervisning under samma period.
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en
lägesrapport avseende Pilängsbadet.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-08-28
Dnr KFN 2017: 8.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 39–44
Ansökan om hyresreduktion för Vinstorps gymnastiksal, 2017-08-04, dnr: KFN
2017:66.292
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.

Utdragsbestyrkande

s. 12 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 57

s. 13 (13)

2017-08-28
Dnr KFN 2017:68.002

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut 2017-07-27: Ordföranden, beslut enligt KL 6:36 och kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning 2:1 avseende beviljande av hyresfrihet för
Lions loppmarknad 2017, dnr: KFN 2017:62.824
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.

Utdragsbestyrkande

