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Beställning av lokaler i Pilängsområdet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ser i barn- och utbildningsnämnden lokalplanering att
det finns lokaler i Pilängsområdet som är av sådant tekniskt skick att åtgärder
behöver vidtas samt att utredning av lämpliga åtgärder därför pågår, inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden noterar också att
barn- och utbildningsnämnden gjort omfattande insatser under sommaren 2015,
för att förbättra arbetsmiljön i Pilängskolans lokaler samt att barn- och
utbildningsnämnden ser att de problem som observerats i lokalerna understryker
betydelsen av att på sikt ersätta nuvarande lokaler (BUN § 117/15).
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2015-12-09 (KS § 206/15), beslutat
uppdra åt kommundirektören att tillse att berörda förvaltningar utreder
Pilängskolans behov av renovering och om-/tillbyggnad så att detta kan
genomföras inom kommande investeringsplan för 2017 – 2019. Utredning ska
också beakta utökat platsbehov inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och
fritids verksamheter med anledning av den ökade flyktingmottagningen.
Pilängskolan rymmer lokaler som nyttjas av verksamheter inom både barn- och
utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. En
arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter inom förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför
genomfört en utredning i enlighet med kommunstyrelsens beslut ovan.
Utredningen omfattar ny skolbyggnad med våningsarean totalt 4 880 kvm samt
bibehållande av befintliga NO-salar mm, area ca 560 kvm. Total våningsarea 5
440 kvm (nytt och befintligt). Utredningen har redovisats vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-03-16.
Som ett led i den fortsatta handläggningen av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en förstudieoffert i enlighet med det förslag som
redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen för utbildning, kost,
kultur och fritid ser att förstudieofferten, förutom lokaler som avser
skolverksamheten, även omfattar aula som nyttjas av både skolan och av sådan
verksamhet som är knuten till kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser också att offerten omfattar
sådana lokaler som kulturskolan nyttjar. Förvaltningen föreslår därför kultur- och
fritidsnämnden att ansluta sig till barn- och utbildningsnämndens beställning vad
avser de lokaler där kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet, det vill säga:
Pilängskolans samlingssal/aula
Kulturskolans lokaler

250 kvm
150 kvm
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har medverkat i den
utredningsgrupp som bedömt lokalbehoven avseende lokaler i Pilängsområdet och
önskar att aktuella lokaler färdigställs snarast. Förvaltningen bedömer att de
lokaler som föreslås täcker de behov som är kända, men inte medger möjlighet till
större volymökning. Förvaltningen understryker betydelsen av att skolan formas
på ett sådant sätt att utökning kan göras om sådana eventuella behov uppkommer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt kostnader för investering och
hyra, vilka redovisas i förstudieoffert avseende Pilängskolan. Förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid föreslår kultur och fritidsnämnden meddela
tekniska nämnden att kultur- och fritidsnämnden ansluter sig till barn- och
utbildningsnämndens beställning vad gäller samlingssal/aula samt lokaler för
kulturskolans verksamhet enligt ovan.
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
behandla ärendet vid dagens sammanträde utan att arbetsutskottet har berett
ärendet.
Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ansluter sig
till barn- och utbildningsnämndens beställning av lokaler i vad gäller
samlingslokal/aula samt lokaler för kulturskolans verksamhet i Pilängsområdet
och översänder aktuell beställning till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-29 från förvaltningschef och utredningschef
– Bilaga 1: Förstudieoffert avseende Pilängskolan
– Bilaga 2: Beställning till tekniska nämnden avseende Pilängskolan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att behandla ärendet vid dagens
sammanträde utan att arbetsutskottet berett ärendet.

./.

– Kultur- och fritidsnämnden ansluter sig till barn- och utbildningsnämndens
beställning av lokaler i vad gäller samlingslokal/aula samt lokaler för
kulturskolans verksamhet i Pilängsområdet och översänder aktuell beställning till
tekniska nämnden.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis
informerar om:







Framtida besparingar i Lunds kommun om ca 200 mnkr
Uttagningar till MFF:s fotbollsakademi ägde rum den 15/3 och 17/3
Vårens föreningsråd med kulturföreningar och idrotts- och friluftsföreningar
Medley som driver Pilängsbadet har fått ny ledning
Möte med GIF Nike angående Lomma IP:s framtid och utveckling
Nytt hem för vård eller boende (HVB) i Borgeby

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från ordföranden
Ärendebeskrivning
Ordförande Carin Hansson (M) informerar om att hon blivit kontaktad av en man
som önskar starta en biograf i Lomma, och som söker en lokal som passar för
ändamålet. Mannen har för avsikt att själv bekosta biografen, och ställde frågan
om Lomma kommun skulle ha möjlighet att upplåta lokal eller mark till biografen
i fråga.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ekonomisk uppföljning avseende januari-februari 2016
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.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 19, har berett ärendet.
Ekonom Per-Olof Pettersson föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport, januari-februari 2016
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2016-01–2016-02
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 19
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av förslag till investeringsbudget för år 2017-2019
Ärendebeskrivning
Kommunens budget består av flera olika delar där investeringsbudgeten är en del.
Det är varje nämnds ansvar att i sin verksamhet identifiera de behov av
investeringar som finns i verksamhetslokaler. Lomma kommun har i regler för
investeringar fastställt att investeringar som överstiger 1,5 mnkr är större
investeringar och ska specificeras per projekt i budgeten. Mindre investeringar är
sådana som understiger 1,5 mnkr och specificeras oftast inte. Kultur- och
fritidsnämnden har att fatta beslut om förslag till investeringsbudget.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för år 2017-2019
och föreslår följande tillägg i fastställd flerårsplan:
Parkourbana
En parkourbana föreslås byggas i Bjärred under 2017. Banan kommer delvis att
finansieras av Bjerreds gymnastikförening. Kommunens investeringsutgift blir ca
1,4 mnkr varav 0,7 mnkr finansieras av föreningen.
Ersättningslokal för fritidsgård Stationen i Bjärred
Nämnden har gett förvaltningen ett uppdrag om att ta fram ett förhandsbesked
gällande ersättningslokal för fritidsgård Stationen i Bjärred. Uppskattad
investeringskostnad för byggnaden är 18 mnkr, och investeringskostnaden för
inventarier ca 2 mnkr. Investerings- och driftkostnadskalkyl tas till fram kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-18. Ersättningslokalen finns dock
redan nu upptagen i förvaltningens förslag till investeringsbudget.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 20, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga 1: Kultur- och fritidsnämnden, investeringsbudget 2017-2019
– Bilaga 2: Investerings- och driftkostnadskalkyl fritidsgård/allaktivitetshus
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 20

./.

Kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för år
2017-2019 i enlighet med bilaga och översänder det till kommunstyrelsen.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 24

s. 10 (16)

2016-03-31
Dnr KFN 2016:23.443

Uppföljning av uppdrag avseende allaktivitetshus och tillfälliga
lösningar på fritidsgårdverksamhet i Bjärred
Ärendebeskrivning
Ärendet kring fritidsgården 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 fritidsverksamhet till
Bjärehovskolans lokaler i samband med att Alfredhällskolans nya lokaler skulle
tas i bruk. För att möjliggöra en annan lokalisering av Stationens verksamhet så
att den möter verksamhetens behov behöver kultur- och fritidsnämnden
genomföra en beställning av nya lokaler.
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. Tekniska nämnden inkom med en förstudieoffert 2015-12-04.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-12-14, § 71, att uppdra
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. Tekniska nämnden inkom med en förstudieoffert 2016-01-12.
Kultur- och fritidsnämndens nämnd beslutade 2016-02-29, § 17, att uppdra åt
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att översända förfrågan till
tekniska nämnden om att inkomma med en offert avseende placering av ett
tvåplans allaktivitetshus på gräsplanen mellan värmeverket, biblioteket och
fritidsklubben på Bjärehovsområdet, samt att tillsammans med lärare och elever,
ta fram förslag på tillfälliga lösningar avseende fritidsgårdverksamhet i Bjärred.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-02-29, § 17, även att uppdra till
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att till arbetsutskottets
sammanträde 2016-03-14 återkomma med ett förhandsbesked, och till utskottets
sammanträde 2016-04-18 ett fullständigt svar, avseende såväl tillfälliga lösningar
på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred som placering av ett tvåplans allaktivitetshus.
Förvaltningen har tagit fram ett förhandsbesked avseende allaktivitetshus och
tillfälliga lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred, och redogör för ärendet i
skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 21, har berett ärendet.
Förvaltningschef Bo Kristoffersson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis
föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef, kultur- och fritidschef och
områdeschef Fritid Bjärred
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-02-29, § 17
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2016-03-14, § 21
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förhandsbesked och uppdrar till
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid att fortsätta arbetet i enlighet
med förhandsbeskedet, och att till arbetsutskottets sammanträde 2016-04-18
inkomma med ett fullständigt förslag, avseende såväl tillfälliga lösningar på
fritidsgårdsverksamhet i Bjärred som placering och innehåll i ett allaktivitetshus.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Information om ny befolkningsprognos för år 2016-2030
Ärendebeskrivning
Utredningschef Staffan Friberg informerar nämnden om befolkningsprognosen för
år 2016-2030.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av lokal- och markbehovsplan för år 2016
Ärendebeskrivning
I lokal- och markbehovsplanen analyserar kultur- och fritidsnämnden behovet av
verksamhetslokaler, med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika
åldersgrupper. Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för
lokalutveckling som förordas och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av
aktuella åtgärder som anges.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar
som påverkar nämndens lokalbehov i den lokal- och markbehovsplan som
behandlas under våren. Uppföljning av lokal- och markbehovsplanen sker under
hösten. Planen omfattar perioden 2016 – 2030.
Förvaltningen har med utgångspunkt i befolkningsprognosen för 2016-2030 tagit
fram ett förslag till lokal- och markbehovsplan, och redogör för ärendet i skrivelse
2016-02-24 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 24, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-02-24 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Lokal- och markbehovsplan
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 24

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till lokal- och markbehovsplan
2016 och översänder det till kommunstyrelsen för kännedom.
Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Förslag till återkallelse av planuppdrag avseende Pilängsbadet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-09-28, § 70, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny
detaljplan för området vid Pilängsbadet som omfattar både områdets
trafiksituation och parkeringsmöjligheter.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-25, § 275, att uppdra åt miljö- och
byggnadsnämnden att efter framställan om och erhållande av medel upprätta en
ny detaljplan för området vid Pilängsbadet som omfattar både områdets
trafiksituation och parkeringsmöjligheter.
Kultur- och fritidsnämnden har inrättat en styrgrupp för arbetet med utveckling av
Pilängsbadet. Styrgruppen har definierat olika möjligheter att utveckla
Pilängsbadet. Möjligheten att försälja badet utreds också.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid ser därför att pågående
utredningsarbete inom styrgruppen har utvecklats och förändrats i förhållande till
pågående planuppdrag. Förvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsnämnden
att föreslå kommunstyrelsen att återkalla pågående planuppdrag avseende
Pilängsbadet. Styrgruppen för Pilängsbadet föreslås inkomma till kultur- och
fritidsnämnden med önskemål om nytt planuppdrag när underlag för nya
förutsättningar är för handen.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 25, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-07 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-25, § 275
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2009-09-28, § 70
– Skrivelse 2009-09-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 25
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att återkalla pågående
planuppdrag avseende Pilängsbadet.
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till styrgruppen för Pilängsbadet att
inkomma till nämnden med önskemål om nytt planuppdrag när underlag för nya
förutsättningar är för handen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 28

s. 15 (16)

2016-03-31
Dnr KFN 2016:32.630

Godkännande av underlag för remiss avseende föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav 2015-12-14, § 74, förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att se över kommunens
föreningsbidragsbestämmelser, och till mars 2016 ta fram förslag till nya
föreningsbidragsbestämmelser som kan skickas på remiss till föreningarna.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya föreningsbidragsbestämmelser, och
redogör för ärendet i skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef till kultur- och
fritidschef.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-14, § 26, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-03-08 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga 1: Utdrag ur författningssamling: Regler ör stöd till föreningar i Lomma
kommun
– Bilaga 2: Förslag till nya regler för stöd till föreningar i Lomma kommun
– Bilaga 3: Ansökan om lokalbidrag
– Bilaga 4: Ansökan om stöd hos kultur & fritid 2016
– Bilaga 5: Beskrivning av stöd som kan sökas hos kultur & fritid 2016
– Bilaga 6: Föreningsuppgifter inför ansökan om verksamhetsstöd
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 26
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att skicka de föreslagna
ändringarna i reglerna för stöd till föreningar på remiss till bidragsberättigade
föreningar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KFN § 29

2016-03-31
Dnr KFN 2016:13.809

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-14, § 17-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-11, § 7
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-11, § 8
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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