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2017-06-12
Dnr KFN 2017:60.613

Uppföljning av kulturskolans verksamhet
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har bjudit in kulturskolechef Johan André för att informera
om kulturskolans verksamhet.
Vid nämndens sammanträde lämnar kulturskolechef Johan André en redogörelse.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-06-12
Dnr KFN 2017:4.010

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:
-Parkourbana
-Samtal med föreningar
-Serviceenhet
-Broschyrer
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-06-12
Dnr KFN 2017:22.042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-april 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.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning, april 2017
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2017–01 – 2017–04
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 33
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-06-12
Dnr KFN 2017:22.042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-maj 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.
Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning, maj 2017
– Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2017–01 – 2017–05
Nämndens handläggning
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och översänder
månadsuppföljningen för maj 2017 till kommunstyrelsen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 43

Dnr KFN 2017:56.042

Förslag till nämndsbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2019–2020.
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 2030. Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för år 2018 och
planeringsramar för åren 2019–2020. Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år
2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020, och redogör för ärendet i skrivelse
2017-05-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Förslag till Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019–2020: Fritidsverksamhet
– Bilaga: Förslag till Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019–2020: Kulturverksamhet
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 34
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till nämndsbudget för år 2018 samt
plan för ekonomin för åren 2019–2020, inklusive föreslagna effektiviseringar, i enlighet
med bilaga och översänder förslaget till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 44

Dnr KFN 2017:53.042

Förslag till investeringsbudget 2018–2020
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. Förvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbudget för
åren 2018–2020 enligt bilaga. Förslaget har även hanterats av investeringsplaneringsgruppen.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-23 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018–2020
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 35
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget för åren 2018–
2020 i enlighet med bilaga och översänder förslaget till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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KFN § 45

Dnr KFN 2017:54.010

Förslag till nämndsplan 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för Lomma kommun 2015- 2019. De
övergripande målen består av fyra huvudområden: Kvalitet, Hållbarhet, Service och
Trygghet och bildar en utgångspunkt för nämndens mål och prioriteringar. Då
verksamheten för kommande år planeras, och budgetförslaget tas fram, ska alla
nämnder och kommunstyrelsen definiera mål som kan kopplas samman med alla de fyra
huvudområdena. I första steget utarbetas en nämndsplan som utgår från det ramförslag
som respektive nämnd fått tilldelat sig. Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas
ansvarsområde, och ska i huvudsak ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter
som nämnden ansvarar för.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-12-05, § 91, att inför beslut om nämndsplan
för 2018 göra en översyn av målen i nämndsplanen, så att nämndsplanen för 2018 följer
kommunstyrelsens nämndspecifika anvisningar avseende antalet mål och formuleringen
av dessa.
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till
nämndsplan för 2018.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Nämndsplan 2018. Fritidsverksamhet
– Bilaga: Nämndsplan 2018. Kulturverksamhet
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 36
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till nämndsplan för 2018 och
översänder förslaget till kommunstyrelsen.
./.

Bilaga A, B
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2017-06-12
Dnr KFN 2017:55.040

Angående ersättning för försvunnen konst i ett depositionsavtal
Ärendebeskrivning
1996-02-27 skrev Bjersunds sjukhem ett depositionsavtal med Malmö hus landsting
angående ett lån på 87 konstverk. 2016 krävde Region Skåne tillbaka konstverken via
kommunens kultursamordnare. 56 av 87 konstverk fanns i kommunens konstförråd och
returnerades.
Lomma kommun uppmanades att anlita en värderare för de återstående 31 konstverken
som ej returnerades. Konsten har inte varit registrerat i kommunens konstregister eller
varit inventerad av kultur och fritid. Lomma kommun anlitade Joakim Bengtsson från
Helsingborgs Auktionsverk för att värdera konsten. Värdet på konstverken uppgick till
30 100 kronor när värderingen gjordes 2017-03-04.
Konstverken försvann sannolikt vid flytt från Bjersunds sjukhem i samband med
försäljning. Trots ett stort arbete med att söka efter konst i kommunens olika förråd och
på platser där konst hänger gick en del konstverk ej att hitta. Kommunen bör fullfölja
depositionsavtalen genom att ersätta Region Skåne enligt föreslagen överenskommelse.
Nämndens handläggning
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för nämnden.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2017-05-17 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
– Bilaga: Depositionsavtal konst 1996-02-27
– Bilaga: Värdering av försvunna konstverk 2017-04-03
– Bilaga: Överenskommelse med Lomma kommun angående konst ur Region Skånes
konstsamling
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 37
Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersätta Region Skåne och uppdrar åt
förvaltningen att godkänna överenskommelsen och betala ut ersättningen.
– Nämnden uppmanar till att alla nuvarande och framtida depositionsavtal avseende
konst eller annat som ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
registreras och godkänns av kultur och fritidsnämnden.
– Kultur- och fritidsnämnden vidarebefordrar beslutet till andra nämnder.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2017-06-12
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.
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Beslutsunderlag
– Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-05-08 § 37
– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 § 38
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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2017-05-08
Dnr KFN 2017: 8.000

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-05-29 §§ 32-38
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
– Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

s. 14 (14)

