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KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDEN
2014-01-27
Plats
Sammanträdesrum Alnarp, kommunhuset i Lomma
Tid

Måndagen den 27 januari 2014, kl. 19.00-20.25

Beslutande

Carin Hansson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Björn Egerstedt (M)
Anders Widesjö (M)
Elisabeth Rosenquist (M)
Gunilla Tynell (FP)
Yvonne Andreasson (FP)
Alma Salcinovic (S)
Janina Pettersson (M)
Anita Fränninge (M)

ordförande § 1-8
1:e vice ordförande § 1-8
2:e vice ordförande § 1-8
ledamot § 1-8
ledamot § 1-8
ledamot § 1-8
ledamot § 1-8
ledamot § 1-8
ledamot § 1-8
ersättare för Attila Beck (M) § 1-8
ersättare för Lars Lidborn (M) § 1-8

Övriga deltagare

Cecilia Barwén (M)
Anders Olsson (FP)
Johan Brahme (C)
Birgitta von Freytag (SPI)
Ann-Kristin Leijon (S)
Henri Gossé (S)

ersättare § 1-8
ersättare § 1-8
ersättare § 1-8
ersättare § 1-8
ersättare § 1-8
ersättare § 1-8

Eva Albihn
Sven-Åke Leinerud
Göran Schmitz
Mattias Fyhr

förvaltningschef § 1-8
kultur- och fritidschef § 1-8
bibliotekschef § 1-8
nämndsekreterare § 1-8

Utses att justera

Karl-Gustav Nilsson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Lomma, 2014-02-03

Underskrifter

Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Carin Hansson
Justerande
Karl-Gustav Nilsson
Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-01-27
Paragrafer

1-8

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-02-05

Datum när anslaget
2014-02-27
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-01-27

KFN § 1

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
1. § 1 s 3 Ändring av föredragningslistan
2. § 2 s 4 Information från förvaltningen
3. § 3 s 5 Yttrande över planprogram för Borgeby 23:6 m.fl. Borgeby slott, Lomma
kommun
4. § 4 s 7 “Barnens bästa” – slutrapport om samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
5. § 5 s 8 Kulturgaranti
6. § 6 s 9 Pilängsbadet
7. § 7 s 11 Inkomna/avgivna skrivelser
8. § 8 s 12 Inkomna synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan enligt ovan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 2

Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Bibliotekets program för våren 2014 är färdigt och finns att nå via hemsidan. Flera av författarbesöken är redan platserna slutsålda
• Nya utbildningar för föreningslivet i vår
• Inbjudan till medverkan i föreningsaktiviteter under sportlovet
• Belysningsfrågan på Lomma IP har tagit viktiga steg mot en lösning
• Servicemätning av kommunens tillgänglighet. Lomma placerade sig på
fjärde plats av 126 kommuner i undersökningen.
• Kultur- och fritidschefen kommer att pensioneras under sommaren 2014
• Preliminärt bokslutsresultat
• Lokalbehovsuppdatering inför investeringsbudgetsprocessen
• Kultur- och fritidsnämndens konferens 7 februari
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-01-27
Dnr KFN 2013:97.214

Yttrande över planprogram för Borgeby 23:6 m.fl. Borgeby slott,
Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta planprogram för Borgeby 23:6 m fl –
Borgeby slott, Lomma kommun. Syftet med planprogrammet är att pröva utvecklingsmöjligheterna inom programområdet samt att säkerställa natur- och miljövärden. När det gäller utvecklingsmöjligheterna är det en broförbindelse över Lödde
å, en gång- och cykelväg längs Borgeby slottsväg, en ny gångväg samt möjligheterna för Borgeby 23:6 Borgeby slott, som ska prövas.
Programområdet omfattar ca 37 ha och ligger i norra delen av Borgeby och angränsar till Kävlinge kommun. Det avgränsas av Lödde å i norr, Norra västkustvägen i väster, till stor del av Borgeby Slottsväg i söder, av Borgeby Kyrkväg respektive fastighetsgräns för Borgeby kyrka i öster. Områdets utbredning omfattar
samma område som är utpekat i Lomma kommuns kulturmiljöprogram som område med kulturvärden att värna om.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 3 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 3, 2014-01-13
– Skrivelse 2013-11-18 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
– Planprogram för Borgeby 23:6 m.fl 2013-09-16
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
Kultur- och fritidsnämnden ser att Borgeby slottsområde har värden som gör området till ett attraktivt mål för utflykter för boende i alla åldersgrupper i kommunen. Områdets lokalisering medger att det är relativt enkelt att ta sig till området.
Detta ställer dock höga krav på trafiksäkra transportvägar.
Nämnden noterar att programmet innehåller förslag där programområdet knyts
samman med övriga kommunen genom en kombinerad gång- och cykelväg på
norra sidan av Borgeby slottsväg från korsningen Borgeby slottsväg/Norra Västkustvägen och fram till Borgeby kyrka. I förslaget presenteras också ett alternativ
som innebär att en gångväg (Skåneleden) dras enligt gammal vägdragning. Det
senare alternativet kräver dock större ingrepp i natur- och odlingsmiljöer.
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden understryker betydelsen av god trafiksäkerhet och
ställer sig positiv till den förstärkning av trafiksäkerheten som förslaget bedöms
innebära. Nämnden förordar en kombinerad gång- och cykelväg på norra sidan av
Borgeby slottsväg från korsningen Borgeby slottsväg/Norra Västkustvägen och
fram till Borgeby kyrka, som medger gång- och cykeltrafik från Norra Västkustvägen till programområdet. Detta alternativ innebär att vägnätet för både gångoch cykeltrafik knyts samman med övriga delar av kommunen. En sådan förstärkning av trafiksäkerheten kan komma att innebära att området nyttjas i högre omfattning av boende i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden har, utöver yttrandet ovan, ingenting att erinra mot
förslaget till planprogram för Borgeby 23:6 m fl – Borgeby slott, Lomma kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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“Barnens bästa” – slutrapport om samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
Ärendebeskrivning
De senaste åren har antalet barn med särskilda behov ökat samtidigt som fler ungdomar med normbrytande beteende uppmärksammats. Mot den bakgrunden beslutade barn- och utbildningsnämnden 2012-09-18 BUN § 72 att genomföra ett fördjupat projektsamarbete tillsammans med socialnämnden. Ett av målen är att
stärka och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid. En styrgrupp och en arbetsgrupp ska arbeta med
genomförandet att nå syftena som innefattar att främja och säkerställa goda levnadsvillkor för barn, unga och deras föräldrar.
Kultur- och fritidsnämnden är engagerad i samarbetet genom att fritidspersonal
involveras i samarbetet och genom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritid.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 4 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-01-21 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
– Slutrapport ”Uppdrag samarbete – För barnens bästa”
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 4, 2014-01-13
Nämndens handläggning
Förvaltningschefen informerar nämnden om arbetet inom ramen för uppdrag samarbete och om slutrapportens innehåll.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten.
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att i samarbete med socialförvaltningen vidare utreda respektive
implementera i enlighet med de föreslag som redovisas i rapporten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2014-01-27
Dnr KFN 2014:4.860

Kulturgaranti
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har under många år arbetat med kultur för barn och
unga i samarbete med för- och grundskola. För att tydliggöra mål och omfattning
föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutar om en gemensam kulturgaranti. Alla elever i grundskolan samt
4- och 5-åringar i förskolan garanteras minst en professionell kulturupplevelse per
läsår. Det innebär att kulturgarantin berör cirka 3900 barn i Lomma kommun.
Kulturupplevelsen sker på skoltid för att nå alla barn i kommunen. Målet är att
eleverna ska nås av en variation av kulturyttringar genom sin skolgång som en
självklar del av utbildningen.
Kulturgarantin utgår från Läroplanen:
”Skolan ska ta ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola kan
använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama
samt har utvecklad kännedom om samhällets kulturutbud” (ur Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-01-13 § 5 har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-01-07 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
– Förslag till Kulturgaranti från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 5, 2014-01-13
Nämndens handläggning
Kultur- och fritidschefen informerar arbetsutskottet om förslaget till kulturgaranti.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Kulturgaranti enligt bilaga.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Pilängsbadet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-25 (KFN § 14) inrättade en politisk styrgrupp
med uppdraget att utarbeta förslag om försäljning av Pilängsbadet. Den styrgruppen utgörs av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-05-27 (KFN § 38) om att hemställa
hos kommunstyrelsen att se över behövliga och nödvändiga detaljplaner för en
eventuell utbyggnad av Pilängsbadet. Vid samma sammanträde förlängde nämnden driftsavtalet med Medley AB till 2017-06-30.
Styrgruppen för Pilängsbadet har sedan den inrättades bjudit in privata aktörer
som har beretts möjlighet att informera styrgruppen om de möjligheter de ser för
badhusverksamheten i Lomma kommun. Aktörerna har även informerat om möjligheter och utmaningar vid nybyggnation eller tillbyggnation av befintligt badhus. Styrgruppen har även bjudit in simklubben Hajen för att ge dem möjlighet att
berätta för styrgruppen om deras behov för simundervisning och simträning. Styrgruppen har vid ett tillfälle i december 2013 träffat presidierna för kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden för att överlägga kring Pilängsbadet.
Pilängsbadet byggdes 1969 och hade år 2000 ca 70 000 besökare. 2009 hade det
ökat till 83 000 besökare och 2013 hade det ökat till ytterligare 92 000 besökare.
Kultur- och fritidsnämnden ersätter Medley AB med 3,02 mnkr för att bedriva
verksamhet inom Pilängsbadet. Summan inkluderar den överföring som sker från
barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden för att kultur- och
fritidsnämnden ska erbjuda simundervisning i årskurs 2. För 2014 är det budgeterat med 3,1 mnkr för verksamheten.
Styrgruppen konstaterar att de medel som idag finansierar verksamheterna i Pilängsbadet, 3 mnkr i bruttokostnader, inte är tillräckliga för att utöka verksamheterna framgent. Styrgruppen konstaterar vidare att bolaget Lomma varmbadhus
AB, vars uppgift det var att finna en köpare, fram till 2012 inte fann någon intressent till att köpa badhuset.
Styrgruppen har även för avsikt att genomföra en undersökning om det finns externa intressenter att överlåta Pilängsbadet till och för att genomföra en tillbyggnation.

Utdragsbestyrkande
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De behov som styrgruppen ser stämmer väl överens med det innehåll som kulturoch fritidsnämnden beslutade 2010-11-29 (KFN § 82) om att Pilängsbadet bör
minst innehålla:
– motions-, tävlingsbassäng, 25 m, 8 banor med generösa ytor runtom bassängen
– undervisningsbassäng (motsvarande nuvarande)
– plaskbassäng (motsvarande nuvarande)
– ”multibassäng”, c:a 12 x 15 m, med höj- och sänkbar botten
– utvecklad entréfunktion för att möta fler besökande och förstärka badet som
samlingsplats
– funktionella omklädnings- och duschutrymmen
– motionslokaler
– kansli och klubblokal för simklubben
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 6, 2014-01-13 beslutade att föreslå för
kultur- och fritidsnämnden att nämnden meddelar kommunstyrelsen att de ställer
sig positiva till en nybyggnation av ett varmbadhus i Lomma kommun. Arbetsutskottet föreslår även att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att utreda
möjligheterna till försäljning av Pilängsbadet. Kultur- och fritidsnämnden står
bakom nämndens beslut 2010-11-29 § 82 och konstaterar behovet av samma innehåll för Pilängsbadet framgent som dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 6, 2014-01-13
– Styrgruppen för Pilängsbadet, minnesanteckning 5
– Sammanställning över badhussituationen, 2014-01-13
Nämndens handläggning
Carin Hansson (M) informerar nämnden om vad styrgruppen för Pilängsbadet arbetat med under hösten.
Carin Hansson (M) yrkar att ärendet återremitteras till styrgruppen för Pilängsbadet för fortsatt beredning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till styrgruppen för Pilängsbadet för fortsatt beredning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
KFN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott: 2014-01-13 §1-6
KFN 2013-12-27 Kommunfullmäktige: Fastställande av reviderade taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet samt bemynidgande till kultur- och fritidsnämnden
KFN 2013-12-27 Kommunfullmäktige: Godkännande av avsägelse från Carin
Andersson (FP) avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
för tiden till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav
KFN 2013-12-27 Kommunstyrelsen: Revidering av säkerhetsanvisningar i Lomma kommun
KFN 2013-12-19 Kommunstyrelsen: Uppföljning av ”Anvisningar för informationsverksamheten med kommunikationsplan”
KFN 2013-12-19 Kommunstyrelsen: Investeringsramar och tidplan för investeringsprocessen 2015-2017
KFN 2014-01-08 Tack för Kulturplaketten 2013
KFN 2013-12-11 Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 13:51
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Inkomna synpunkter
Ärendebeskrivning
NN: Löpspår som inte är asfalt
NN: 400 metersbanan i Borgeby
NN: Spontan idrottsplats
NN: Nikotinpolicy i Lomma kommuns idrottsanläggningar
NN: Utomhus gym i Bjärred
NN: Isbana Löddesnäs tennisbana 2014?
NN: Utegym
NN: Torget i Lomma
NN: Spolad isbana i Lomma/Ang 6319
NN: Lomma kommuns kulturplakett
NN: Springstråk
NN: Bra utegymm blir ännu bättre
NN: Lomma IP
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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