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§ 32 Information från förvaltningen
§ 33 Godkännande av kvartalsrapport med ekonomisk uppföljning 2017
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§ 36 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i
Bjärred (Högsäter)
§ 37 Avseende Pilängsbadet
§ 38 Anmälan av inkomna/angivna skrivelser

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

s. 4 (13)

2017-05-08

KFN § 30

Dnr KFN 2017:48.000

Information avseende föreningsservice
Ärendebeskrivning
Med anledning av försämrade ekonomiska förutsättningar ska effektiviseringar
genomföras i nämndernas verksamheter motsvarande totalt 3 mkr år 2017.
Kommunledningskontoret har analyserat Kontorsservices verksamhet utifrån
effektiviseringssynpunkt. Analysen visar på en preliminär besparingsmöjlighet om 800
tkr.
IT- och servicechef Patrik Flensburg informerar om planerade effektiviseringar av
Kontorsservice verksamhet och effekterna avseende föreningars tillgång till
tryckeritjänster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KFN § 31

Dnr KFN 2017:47.881

Uppföljning av bibliotekets verksamhet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har bjudit in bibliotekschef Göran Schmitz för att informera
om bibliotekets verksamhet.
Vid nämndens sammanträde lämnar bibliotekschef Göran Schmitz en redogörelse.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2017:4.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm och kultur- och fritidschef
Michael Tsiparis informerar om:
• Anställning av ny förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid (UKF-förvaltningen)
• Informationsmöte gällande kommunal drift av Pilängsbadet från och med 2017-07-01
• Ny fritidsgård i Bjärred år 2018
• Spontanidrott i Lomma kommun
• Byggnationen av parkourbana i Bjärehovsparken
• Nytt golv i Bjärehovshallen
• Föreningslokalerna på Poppelgatan
• Dansveckor i samarbete med dansföreningar
• Utveckling av Amfiteatern
• Ny teaterscen och kulturskola på Pilängskolan år 2020
• Biblioteksutredning
• Föreningsbidragssystem med fokus på socialt ansvar
• Sommarprogram i samarbete med föreningar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 33

Dnr KFN 2017:22.042

Godkännande av kvartalsrapport med ekonomisk uppföljning 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.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till
kvartalsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-24, § 25, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2017
– Kvartalsrapport 2017: Fritidsverksamhet
– Kvartalsrapport 2017: Kulturverksamhet
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2017-01 – 2017-03
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 25
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapporten för år 2017 och översänder
den till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KFN 2017:42.042

Information om budgetförutsättningar och preliminära ramar 2018-2020
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 uppdaterat de ekonomiska förutsättningarna
utifrån ny skatte- och befolkningsprognos, samt övriga kända förändringar som skett
sedan planen fastställdes.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-24, § 26, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämnden, budget 2018, preliminära ramar
– Lomma kommun, Bra att veta inför budget 2018
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 26
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 35

s. 9 (13)

2017-05-08
Dnr KFN 2017:36.009

Uppföljning av synpunkter (LUKAS) i samband med kvartalsrapport för
2017
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 av Kontaktcenter (KC), registreras i en gemensam databas, klassificeras
och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har angett att de vill
ha svar via e-post får därefter 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.
Under perioden 2017-01-01–2017-03-31 har det inkommit sju synpunkter som berör
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid har gått igenom de synpunkter som har inkommit under perioden, och
gör bedömningen att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-24, § 27, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-04-12 från tillförordnad förvaltningschef och nämndsekreterare
– Inkomna LUKAS-synpunkter 2017-01-01 – 2017-03-31
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 27
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred
(Högsäter)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7
m.fl. i Bjärred (Högsäter).
Planområdet ligger i Bjärred och avgränsas i norr av gång- och cykelväg mellan Norra
Villavägen och Västanvägen, i öster av Västanvägen och tillhörande grönytor, i söder av
fastigheterna Bjärred 22:1 och 22:42 och i väster av Norra Villavägen och Gyllenvägen.
Planområdet omfattar cirka 9,7 hektar.
Planområdet innefattar kvartersmark för bostäder och tekniska anläggningar. Allmän
platsmark för park, väg, gata och allmän gång- och cykelväg.
Detaljplanens syfte är att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse inom planområdet.
Förvaltningen har inga synpunkter på föreslaget till detaljplan för del av fastigheten
Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred (Högsäter), Lomma kommun.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-24, § 28, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-04-19 från tillförordnad förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Underrättelse om samråd avseende förslag till detaljplan för del av fastigheten Bjärred
11:7 m.fl. i Bjärred (Högsäter)
– Detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred (Högsäter)
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 28
Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra avseende förslaget till detaljplan
för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred (Högsäter).
–––––––––––––––––––––––––––––––
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 37

s. 11 (13)

2017-05-08
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 löper 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.
Nämnden uppdrog även till förvaltningen att till nämndens sammanträde 2017-04-03
återkomma med en lägesrapport, och att till nämndens sammanträde 2017-05-08
återkomma med en presentation av den organisation som ska ansvara för skolsim,
skolbad och simundervisning.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrog 2017-03-20, § 23, vidare till
förvaltningen att tillse att nämnden hålls underrättad om kommundirektörens utredning
av möjligheterna och förutsättningarna för att försälja anläggningen.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 31
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-04-03 § 20
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 23
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-02-27 § 17
Nämndens handläggning
Vid nämndens sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en
lägesrapport.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24 § 24-31
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-16 § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-26 § 95
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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