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1. § 62 Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 2016
2. § 63 Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget 2017 samt plan för
ekonomin 2018-2019
3. § 64 Angående Pilängsbadets framtid
4. § 65 Angående verksamheternas rapportering till nämnden
5. § 66 Uppdrag till förvaltningen avseende inrättande av stipendier till kulturoch idrottsföreningar
6. § 67 Angående fritidsgårdsverksamhet i Bjärred
7. § 68 Val av ny ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
8. § 69 Information från förvaltningen
9. § 70 Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:29.042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-juli 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 2016-08-15, § 59, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport, januari-juli 2016
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2016-01 – 2016-07
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 59
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson och förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar
ärendet för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten avseende
perioden 2016-01 – 2016-07.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:69.040

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget 2017 samt plan
för ekonomin 2018-2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2017-2019.
Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad
nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större
utmaningar på längre sikt fram till år 2030.
Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för år 2017 och planeringsramar för
åren 2018–2019.
Nämnderna ska, senast 2016-09-01, lämna budgetförslag inom ram. Budgeten
behandlas av kommunstyrelsen 2016-10-26, och kommunfullmäktige fastställer
budgeten 2016-11-17.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för
år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018-2019, och redogör för ärendet i
skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 60, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Förslag till Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Fritidsverksamhet
– Förslag till Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019: Kulturverksamhet
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 60
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson och förvaltningschef Bo Kristoffersson föredrar
ärendet för nämnden.

./.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur och fritidsnämnden upprättar förslag till kultur- och fritidsnämndens
budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018-2019 i enlighet med
bilaga, och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.
Bilaga A, B, C.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KFN § 64

Dnr KFN 2016:63.441

Angående Pilängsbadets framtid
Ärendebeskrivning
För närvarande driver Medley AB Pilängsbadet genom ett avtal med kommunen.
Avtalet började gälla 2009-07-01, och förlängdes med ytterligare tre år 2014-0701. Nuvarande avtal löper ut 2017-06-30. Då avtalet inte kan förlängas meddelar
förvaltningen att en ny upphandling behöver påbörjas.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 61, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Förfrågningsunderlag från 2009
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15, § 61
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten upphandla en ny
driftentreprenör som kan driva Pilängsbadet.
Ordföranden föreslår vidare att kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till
förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2016-09-19 ta fram ett förslag
till förfrågningsunderlag för en sådan upphandling om ny driftentreprenör.
Karl-Gustav Nilsson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden även beslutar att
uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten och kostnaden för att driva
Pilängsbadet i kommunal regi.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten
att upphandla en ny driftentreprenör som kan driva Pilängsbadet.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att till
arbetsutskottets sammanträde 2016-09-19 ta fram ett förslag till
förfrågningsunderlag för en sådan upphandling om ny driftentreprenör.
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att även undersöka
möjligheten och kostnaden för att driva Pilängsbadet i kommunal regi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:66.800

Angående verksamheternas rapportering till nämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är uppdelade i flera verksamheter.
Fem olika verksamhetschefer ansvarar för dessa. För att nämnden ska hållas
kontinuerligt informerad, och kunna utöva sin kvalitetsuppföljning på ett så
effektivt sätt som möjligt, föreslår förvaltningen att verksamhetsrapporteringar
från verksamhetscheferna ska ske till nämnden på regelbunden basis.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 62, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 62
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningens att ta fram ett förslag till
innehåll och form för verksamhetschefernas rapportering till nämnden.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:65.805

Uppdrag till förvaltningen avseende inrättande av stipendier till
kultur- och idrottsföreningar
Ärendebeskrivning
För att utveckla föreningsrådet och uppmärksamma föreningslivets ideella ledare
föreslår förvaltningen att det inrättas stipendier som kan delas ut på föreningsrådet
varje höst. Förvaltningen föreslår att det inrättas tolv stipendier som fördelas jämt
mellan kultur- och idrottsföreningar. Hälften av stipendierna bör enligt
förvaltningens förslag tillfalla män och hälften kvinnor.
Varje stipendium föreslås vara på 1 000 kronor som ska användas till utbildning
eller utveckling inom föreningens regi. Förvaltningen föreslår att varje förening
ska ha rätt att nominera en manlig och en kvinnlig stipendiat. Vilka tolv
stipendiater som ska erhålla stipendium föreslås avgöras genom lottning.
Stipendierna ska enligt förvaltningens förslag delas ut på höstens föreningsråd.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 63, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 63
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inrättande av
stipendier till kultur- och idrottsföreningar och uppdrar till förvaltningen att ta
fram föreskrifter för utdelning av dessa stipendier.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:23.443

Angående fritidsgårdsverksamhet i Bjärred
Ärendebeskrivning
Fritidsverksamheterna lämnar 2016-12-31 sina lokaler på Stationen i Bjärred.
Som en temporär lösning kommer verksamheten att flyttas till nuvarande
fritidsklubbslokaler i Bjärehovsområdet.
Förvaltningen har utrett frågan kring ett allaktivitetshus i Bjärehovsområdet.
Allaktivitetshuset är tänkt att inrymma fritidsverksamheterna. Med anledning av
planerade förändringar i Bjärreds centrum och planer kring Medborgarhuset vill
förvaltningen avvakta fortsatt arbete med aktuellt allaktivitetshus.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 64, har berett ärendet.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2016-08-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 64
Överläggning
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens plan med temporära lokaler för fritidsgården i Bjärred.
Ordförande yrkar vidare att kultur- och fritidsnämnden beslutar att meddela
kommunstyrelsen att nämnden önskar avvakta med ärendet kring allaktivitetshus
och invänta planerna för Bjärreds centrum och Medborgarhuset.
Ordföranden yrkar dessutom att kultur- och fritidsnämnden beslutar att återta
nämndens beslut 2016-04-25, § 36, om att översända förslaget till allaktivitetshus
till kommunstyrelsen för yttrande.
Ordföranden yrkar slutligen att kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra till
förvaltningen att utreda långsiktiga lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred.
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra
till förvaltningen att utreda långsiktiga lösningar på fritidsgårdverksamheten i
Bjärred, och då även beakta möjligheten av om- och tillbyggnad av
Bjärehovshallens annex.
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KFN § 67 (forts.)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på sina yrkanden,
varefter nämnden bifaller dem.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall respektive avslag på KarlGustav Nilssons tilläggsyrkande, varefter nämnden avslår det.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens plan med temporära
lokaler för fritidsgården i Bjärred.
– Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden önskar
avvakta med ärendet kring allaktivitetshus och invänta planerna för Bjärreds
centrum och Medborgarhuset.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återta nämndens beslut 2016-04-25, §
36, om att översända förslaget till allaktivitetshus till kommunstyrelsen för
yttrande.
– Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda långsiktiga
lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred.
Reservation
Karl-Gustav Nilsson (S), Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S), Henri Gosse (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Gustav Nilssons yrkande.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016-08-29
Dnr KFN 2016:25.000

Val av ny ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ny ersättare till nämndens arbetsutskott.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-15, § 65, har berett ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden väljer att utse Mikael Pankko (L) till ersättare i
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31.
Jäv
Med anledning av jäv deltog inte Mikael Pankko i nämndens handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:











Föreningsbidrag
Skadegörelse Boulebanan
Sommarens kultur- och fritidsaktiviteter
Kulturstipendiet
Program för föreningsrådet den 28 september
Översyn av kommunens ridstigar
Ersättningslokaler för kulturskolans verksamhet i Pilängsområdet
Vinstorpskolans fritidsklubb
Fritidsgården i Bjärred
Simskola för nyanlända

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 2016-06-13 § 55-57
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-15 § 58-65
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-09 § 52
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-06-15 § 153
Lomma kommuns revisorer 2016-06-22: Kallelse till årlig
granskning/ansvarsutkrävande
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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