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1. § 70 Information från förvaltningen
2. § 71 Uppdrag till förvaltningen avseende förstudieoffert angående
fritidsgården vid Lilla Bjärehovshallen
3. § 72 Ekonomisk uppföljning avseende januari-november 2015
4. § 73 Yttrande över förslag till ny renhållningsordning för Lomma
kommun
5. § 74 Översyn av föreningsbidrag
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KFNAU § 70

2015-12-14

Dnr KFN 2015:10.000

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschefen och förvaltningschefen informerar om:
 Pilängsbadet
 Flyktingmottagande
 MFF Akademin
 Kommande nämndskonferens
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr KFN 2015:50.063

Uppdrag till förvaltningen avseende förstudieoffert angående fritidsgården vid Lilla Bjärehovshallen
Ärendebeskrivning
Ärendet kring Stationens placering i den norra kommundelen aktualiserades när
kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 § 22 gav förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna att överföra Stationens verksamhet till Bjärehovskolans lokaler i
samband med att Alfredhällskolans nya lokaler skulle tas i bruk. För att möjliggöra en annan lokalisering av Stationens verksamhet och att den möter verksamhetens behov behöver kultur- och fritidsnämnden genomföra en beställning av lokaler för sitt behov.
I processen för att genomföra större investeringar (>1,5mnkr) är brukarnämnd/förvaltning ansvarig för processen fram till att beställning är gjord. Ett
första steg är att utreda behov och sedan besluta om förfrågan till tekniska nämnden förstudieoffert. Förstudieofferten ligger sedan till grund för brukarnämnd/förvaltning att besluta om eventuell beställning utifrån offerten.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2015-04-08, § 31, uppdra åt förvaltningen
för utbildning, kost, kultur och fritid att översända förfrågan till tekniska nämnden
om att inkomma med en förstudieoffert avseende lokalisering av fritidsgård på
Bjärehovsområdet. Förstudieofferten skulle inkomma till förvaltningen senast
2015-06-12.
En förstudieoffert har inkommit 2015-12-04.
Utskottets handläggning
Vid utskottets sammanträde föreslår ordföranden att förvaltningen ska få i uppdrag att översända förfrågan till tekniska nämnden om att inkomma med en kompletterande förstudieoffert avseende fritidsgård på Bjärehovsområdet genom tillbyggnad av Lilla Bjärehovshallen till en yta om totalt 530 m2.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
- Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen för utbildning,
kost, kultur och fritid att översända förfrågan till tekniska nämnden om att inkomma med en förstudieoffert avseende fritidsgård på Bjärehovsområdet genom
tillbyggnad av Lilla Bjärehovshallen till en yta om totalt 530 m2.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-12-14

Dnr KFN 2015:9.040

Ekonomisk uppföljning avseende januari-november 2015
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av kommunfullmäktige
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.
Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomen en muntlig månadsrapport och redogör för utfall november samt prognos för helår.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-12-14

Dnr KFN 2015:104.002

Yttrande över förslag till ny renhållningsordning för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning, att
gälla under perioden 2016-2020. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande
renhållningsordning för avfallshantering.
Tekniska nämnden beslutade 2015-11-02, § 81, att förslag till ny
renhållningsordning ska skickas på samråd och ställas ut för granskning under
minst fyra veckor. Utställningstiden tar slut den 14 december 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-30, § 82 att delegera till arbetsutskottet att yttra sig över remissen för renhållningsordning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-12-08 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Förslag till ny renhållningsordning för Lomma kommun 2016-2020
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-11-30 § 82
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens utskott lämnar följande yttrande över förslag till ny
renhållningsordning:
Fastighetsägarna bör uppmanas att se till att det är möjligt att källsortera.
I förslaget till en ny renhållningsordning lyfts bland annat Hållbar sortering med
ökad återvinning fram som ett fokusområde.
För att vi ska kunna bli bättre på att återvinna inom de lokaler som Kultur och fritid råder över behövs plats till behållare samt rutiner för tömning av dessa.
Det ser olika ut i olika lokaler och anläggningar men idag har vi generellt dåligt
med utrymme och ingen tömmer glas, matavfall och liknande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

KFNAU § 74

s. 8 (8)

2015-11-16

Dnr KFN 2015:108.048

Översyn av föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
2011 förändrades bidragssystemet för föreningar i Lomma kommun. Det nuvarande systemet är konstruerat så att kulturföreningar och studieförbund inkommer
med önskemål om bidrag, att idrotts- och friluftsföreningars ges bidrag utifrån
deltagartillfällen, att pensionärsföreningar ges bidrag baserat på antalet medlemmar.
Förvaltningen anför följande i skrivelse 2015-12-09:
Bidragsystemet bygger således till allra största delen på kvantitativa faktorer idag.
För att öka rättvisan och likvärdigheten i systemet, och för att kunna garantera att
Lomma kommun ger bidrag enligt demokratiska och värdegrundsbaserade kriterier, så behöver bidragssystemet ses över. Förvaltningen önskar därför lämna förslag på ett nytt bidragssystem som också väger in kvalitativa aspekter och som
ställer krav vad gäller etiska riktlinjer.
Förvaltningens förslag till tidsplan
14/12 2015
Information om, och skrivelse till, KFNAU kring en önskad översyn.
Mars 2016
Beslut om preliminära bidragsbestämmelser tas i KFN och skickas
därefter till föreningarna på remiss.
Maj 2016
Beslut om nya bidragsbestämmelserna tas i KFN
Oktober 2016 Beslut om bidragsbestämmelser tas i KSAU och KS
Nov 2016
Beslut om bidragsbestämmelserna tas i KF
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-12-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att göra en
översyn av föreningsbidragsbestämmelserna och ta fram förslag enligt tidplan.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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