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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen   
Tid 2020-06-15, kl. 18:30-20:29 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Linus Hesselbom (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Marc Schildt (M) 
Ann Haluzova (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Viktor Bille (C) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Martin Ericsson (FB) 
 

ordförande 
ersätter Oscar Magnusson (M) 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Janina Pettersson (M) 
Amy Jerneborg (C) 
Lotten Holmgren (L) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Filippa Bokelid 
Michael Tsiparis 
Kit Armini 
Per-Olof Petersson 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
kultur- och fritidschef 
kulturskolechef 
ekonom 
 
 
 
 

Utses att justera Sebastian Merlöv (S)  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-06-22 
 
 
 
 

Paragraf  
§39-§49 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-15   

Paragrafer §39-§49   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-06-23 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-07-16 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 39   KFN/2020:2   
 
 

Information om kulturskolan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturskolechef Kit Armini har bjudits in till kultur- och fritidsnämnden för att 
informera om kulturskolans StudyAlong: 
‒ I systemet finns konto för elever, föräldrar och lärare 
‒ Systemet sköter anmälan, återanmälan och avslut 
‒ Eleverna får digitala klassrum, där elev och lärare kan ladda upp handlingar och 

även öka den sociala delen inom kulturskolan 
‒ I systemet dokumenteras om en elev varit borta från en lektion samt att man kan 

gå in och få uppdateringar om den missade lektionen i efterhand 
‒ Lärare kan ladda upp instruktionsfilmer- i systemet finns 60 000 videos redan 
‒ Betalningen sköts via hemsidan med kort och swish 
‒ Det finns inget kösystem utan det utannonseras lediga platser- det finns dock en 

funktion där man kan lämna en intresseanmälan och om man har anmält intresse 
blir man informerad när det utannonseras lediga platser 

‒ En app finns tillkopplad vilket gör att man kan sköta systemet i mobilen 
‒ StydyAlong gör intressekontroller och kommer med kursidéer 
‒ StydyAlong står för alla rättigheter gentemot STiM m fl 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (18) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 40   KFN/2020:28 - 042 
 
 

Beslut om ekonomisk uppföljning - 2020-01-01 - 2020-05-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2018-06-07 (§ 40), 
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.  
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-05-31 samt åtgärder för 
att nå budget i balans.  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §32. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §32 
‒ Skrivelse 2020-06-11 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Majrapport BUN 2020 
‒ Sifferbilaga, utfall januari- maj 2020  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner majrapport för 2020, och översänder den 

till kommunstyrelsen. 
 
./.  Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
Kommunstyrelsen 
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KFN § 41   KFN/2020:19 
 
 

Förslag till beslut om drifts- och investeringsbudget 2021 samt plan för 
2022-2024 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-25, fastställt budgetramar för åren 
2021 – 2024. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och 
befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen 
fastställdes. 
 
Nämnderna ska, senast 2020-06-17, lämna förslag till nämndbudget inom angiven ram 
för åren 2021-2024.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till budget 
för kultur- och fritidsnämnden för åren 2021-2024. 

 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §33. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §33 
‒ Skrivelse 2020-05-26 från förvaltningschef, kultur- och fritidschef och ekonom 
‒ Skrivelse 2020-05-04 Budget KFN 2021 tjänsteskrivelse 
‒ Förslag till nämndbudget kulturverksamhet 2021-2024  
‒ Förslag till nämndbudget fritidsverksamhet 2021-2024 
‒ Sifferbilaga driftbudget KFN 
‒ Sifferbilaga investeringsbudget KFN 
‒ Lokalbehovsplan  

 
Överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Martin Eriksson yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta enligt förvaltningens 
förslag med följande tillägg: 
- Revidera arbetsnamnet ¨Kulturport¨ till ¨Kulturhus¨ 
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KFN § 41 (fort.)  KFN/2020:19 
Sebastian Merlöv (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta enligt 
förvaltningen förslag med följande tillägg/ förändringar: 
 
Att fördela om de tillväxtmedel som nu ligger på Spontanidrott (150) och inköp av 
varor och tjänster (140) föreningsbidrag fritid. 
 
Att KFN äskar 340 tkr för spontanidrott, anläggningar samt ytterligare 50 tkr till 
föreningsbidrag. 
 
Propositionsordning 
Sedan diskussionen förklarats avslutad förklarar ordförande Carin Hansson (M) att hon 
först avser ställa sitt eget yrkande mot på Sebastian Merlövs (S) ändringsyrkande, och 
därefter ställa proposition på Sebastian Merlövs (S) och Martin Ericssons (FB) 
tilläggsyrkanden. Denna propositionsordning godkänns. 

 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Sebastian Merlövs ändringsyrkande avseende 
att fördela om de tillväxtmedel som nu ligger på Spontanidrott (150) och inköp av 
varor och tjänster (140) föreningsbidrag fritid och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutat bifalla ordförandes yrkande.  

 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. 
Den som önskar bifalla Sebastian Merlövs (S) ändringsyrkande röstar Nej, den som 
önskar bifalla ordförandes yrkande röstar Ja.  

 
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att bifalla 
ordförandes förslag tilläggsyrkandet. 
 
Person Tjänstgörande 

ersättare 
Ja Nej Avstår 

Magnusson Oscar, 1:e vice 
ordförande (M) 

Hesselbom Linus (M) x   

Merlöv Sebastian, 2:e vice 
ordförande (S) 

  x  

Schildt Marc (M)  x   

Haluzova Ann (M)  x   
Emanuelsson Carl (M)  x   

Bille Viktor (C)  x   

Pollack Peppe (L)  x   

Wilhelmsson Anne (S)   x  

Engstedt Natalia (SD)  x   

Ericsson Martin (FB)  x   

Hansson Carin, ordförande (M)  x   
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KFN § 41 (fort.)  KFN/2020:19 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Martin Ericssons (S) tilläggsyrkande om att 
revidera arbetsnamnet ¨Kulturport¨ till ¨Kulturhus¨, varefter ordförande finner att 
nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Sebastian Merlövs (S) tilläggsyrkande att 
KFN äskar 340 tkr för spontanidrott, anläggningar samt ytterligare 50 tkr till 
föreningsbidrag, varefter ordförande finner att nämnden beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns. Den som önskar bifalla 
Sebastian Merlöv (S) tilläggsyrkande röstar Ja, och den som önskar avslå detsamma 
röstar Nej. 

 
Med 2 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 

Person Tjänstgörande 
ersättare 

Ja Nej Avstår 

Magnusson Oscar, 1:e vice 
ordförande (M) 

Hesselbom Linus 
(M) 

 x  

Merlöv Sebastian, 2:e vice 
ordförande (S) 

 x   

Schildt Marc (M)   x  

Haluzova Ann (M)   x  
Emanuelsson Carl (M)   x  

Bille Viktor (C)   x  

Pollack Peppe (L)   x  

Wilhelmsson Anne (S)  x   

Engstedt Natalia (SD)   x  

Ericsson Martin (FB)   x  

Hansson Carin, ordförande (M)   X  

 
 

Kultur- och fritidsnämndens besluta följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

detaljbudget och investeringsbudget 2021. 
 

./. Bilaga A, B, C, D, E, F. 
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KFN § 41 (fort.)  KFN/2020:19 
 
Reservation  
Martin Ericsson (FB) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att man med 
arbetsnamnet ¨Kulturport¨ låser sig till den fysiska placeringen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
Förvaltningschef UKF 
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KFN § 42   KFN/2020:40 - 012 
 
 

Förslag till beslut -Nämndsplan KFN 2021 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. 
Enligt kommunens kvalitets- och styrsystem ska nämnderna upprätta nämndsplaner. 
Nämndsplanerna ska skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden 
fastställa sin nämndsplan för det kommande året. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag till 
preliminär nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2021. Förslaget till preliminär 
nämndsplan innehåller nämndsmål och mått som täcker in de fyra övergripande 
målen Kvalitet i framkant, Trygghet i livets alla skeden, Balanserat hållbarhetsarbete 
och Den kommunikativa kommunen. Planen innehåller även ett riktat mål från 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §34 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §34 
‒ Skrivelse 2020-05-07 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Nämndsplan 2021, kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner preliminär nämndsplan för år 2021 i 

enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
UKF Förvaltningschef  
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KFN § 43   KFN/2020:49 - 011 
 
 

Beslut om yttrande över remiss- Parkeringsstrategi med 
parkeringsnorm 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gjort översyn av nu gällande parkeringsnorm. Översynen har 
kopplats samman med en översiktlig strategi i en sammanhållen parkeringsstrategi 
med parkeringsnorm. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-22 att översända 
parkeringsstrategi med parkeringsnorm som nämndsremiss till miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande senast 1 juli 2020. 
 
Yttrande 
Parkeringsstrategin lyfter fram samnyttjande av parkeringsplatser och att samla 
parkeringsbehovet i gemensamma anläggningar som ett sätt minska behovet att 
parkeringsplatser. Strategin lyfter även fram olika sätt att genom goda 
parkeringsmöjligheter och att öka tillgängligheten till olika målpunkter i kommunen 
såsom stränder och tätorternas centrum- och restaurangstråk. Pendlarparkeringar och 
en minskning av bilparkeringstillgången på arbetsplatser belyses som möjligheter att 
skapa incitament för att göra resor där olika kombinerade färdmedel såsom bil/cykel 
och tåg nyttjas. Även sätt att på ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt 
långtidsparkera liksom tillämpning av är sätt som främjar en beteendeförändring mot 
ett mer hållbart resande betonas i strategin. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att den remitterad parkeringsstrategi med 
parkeringsnorm på ett bra sätt stödjer de miljömål som Lomma kommun har fastställt. 
Vidare ser förvaltningen att strategin kan öka klimatmedvetenhet och minska negativ 
klimatpåverkan på ett sätt som skapar en långsiktigt hållbar miljöutveckling. 
Förvaltningen ser därför positivt på den remitterad parkeringsstrategi med 
parkeringsnorm och har ingenting att erinra mot förslaget. 
 
Kommunens barn och ungdomar rör sig ofta i trafikmiljön, när de tar sig till och från 
skolan eller olika fritidsaktiviteter. Förvaltningen understryker därför vikten av att 
beakta god trafiksäkerhet, även när det gäller planering av parkeringsytor i 
kommunen. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §35. 
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KFN § 43 (fort.)  KFN/2020:49 - 011 
 
Överläggning  
Ordförande Carin Hansson yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Natalia Engstedt yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta enligt förvaltningens 
förslag med följande tillägg: 
‒ att förvaltningens yttrande avseende skrivelsen i parkeringsstrategin som ämnar 

minska parkeringstillgången på arbetsplatser ska tilläggas med en mening om att 
säkerställa att det finns infrastruktur innan man gör ändringarna.  

 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordförande Carin Hansson (M) att 
hon avser att ställa proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget 
yrkande varefter ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat bifalla 
ordförandes yrkande.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på Natalia Engstedts (SD) tilläggsyrkande 
varefter ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat avslå Natalia 
Engstedt (SD) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, § 35 
‒ Skrivelse 2020-05-15 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Parkeringsstrategi med parkeringsnorm – Remissversion 2020-04-16. 
‒ Parkeringsstrategi med parkeringsnorm – Följebrev nämndremiss 2020-05-13. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrande över remitterad 

parkeringsstrategi med parkeringsnorm enligt nämndens givna direktiv till 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Natalia Engstedt (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
__________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 44   KFN/2020:19 - 010 
 
 

Beslut om beställning av lokaler i enlighet med lokalbehovsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2020-03-30, godkänt lokalbehovs 
plan 2020. I planen beskriver nämnden lokalbehov inom kultur- och 
fritidsverksamheten i södra och norra kommundelen för perioden 2020 - 2030.  
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-04, §24 har nämnden beslutat 
att översända beställning i enlighet med lokalbehovsplanen avseende följande projekt: 
 
‒ Nytt bibliotek i norra kommundelen. 
‒ Ny fullstor idrottshall i Allé – Pilängsområdet. 
‒ Upprustning av klubblokaler - Föreningen Bjärreds optimistjolleklubb (BOJK). 
‒ Ny fullstor idrottshall som ersätter lilla Bjärehovshallen, i norra kommundelen. 
 
Under beredningen av ärendet har förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
(UKF - förvaltningen) och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en gemensam översyn 
av BOJK:s klubblokaler. Den samlade bedömningen är att nybyggnation är mer lämplig 
än upprustning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför i sin förstudieoffert utgått 
ifrån nybyggnation och inte upprustning av aktuella lokaler.  
 
Sedan kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-05-04, §23 har ytterligare revideringar 
avseende lokalytan gjorts. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, § 
36. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §36 
‒ Skrivelse 2020-05-25 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Lokalbehovsplan 2020 
‒ Förstudieoffer avseende nybyggnation av klubblokaler - Föreningen Bjärreds 

optimistjolleklubb (BOJK)- 2020-05-25 
‒ Förstudieoffer avseende nybyggnation av klubblokaler - Föreningen Bjärreds 

optimistjolleklubb (BOJK)- 2020-04-27 
‒ Förstudieoffer avseende nybyggnation av klubblokaler - Föreningen Bjärreds 

optimistjolleklubb (BOJK)- 2020-04-07 
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KFN § 44 (fort.)  KFN/2020:19 – 010 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder beställning till tekniska nämnden avseende 

nybyggnation av klubblokaler för BOJK i Bjärred i enlighet med föreliggande förslag 
med ändringen att beställningen enbart inkluderar nybyggnation av klubbhus och 
förrådsbyggnad. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Tekniska nämnden  
Fastighetschef  
UKF förvaltningschef  
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KFN § 45   KFN/2020:52 - 613 
 
 

Information om bidragsansökan från Takt och ton 

 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden avseende kulturcheck, 
bidragsansökan och fråga om samarbete. 
 
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-05-07 (§ 29) att göra en 
utredning kring kulturskolan. I den behandlas frågan om kulturcheck. I nuläget är inte 
ett system med kulturcheckar aktuellt i Lomma kommun. 
 
Då Takt och Ton inte är en bidragsberättigad förening utan ett registrerat företag är 
bidragsansökan inte giltig och kan därför inte behandlas av kultur- och fritidsnämnden.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, § 
37. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, § 37 
‒ Skrivelse 2020-05-26 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Skrivelse från Takt och ton- förfrågan om samarbete och bidrag gällande Takt och 

ton 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (18) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 46   KFN/2020:53 - 000 
 
 

Information om namnförslag, Black Box, Pilängsskolan 

Ärende 
I augusti 2020 står den nya kulturskolan med övningsrum, Black box med scen och 
plats för cirka 120 åskådare i Lomma klar. Verksamheten flyttas då från temporära 
lokaler i Vinstorpsskolan. Lokalen för Black box har inget namn utan behöver namnges 
med tanke på bland annat marknadsföring av evenemang i lokalen. Den förra scenen i 
området hette Pilängskolans teater.  
 
Namnförslag har diskuterats i personalgrupper och med elever. Bland de namnförslag 
som har kommit fram tycker förvaltningen att följande tre är de som beskriver lokalen 
för scenen bäst. 
 
‒ Kulturboxen 
‒ Black Box 
‒ Blackboxen 
 
Förvaltningen föreslår namnet Kulturboxen eftersom det anspelar både på lokalen och 
innehållet.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §38. 

Beslutsunderlag 
‒ Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, 

§ 38 
‒ Skrivelse 2020-06-09 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag avseende namn 

på ny scen i Pilängsområdet. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (18) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 47   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ Coronasituationen uppdatering om var förvaltningen är 
‒ Intervju från TV4 avseende biblioteksverksamheten 
‒ Intervju i tidningen Fokus- kultur- och fritidsnämnden var på plats 64 av 290 i 

Sverige 
‒ Vattenhallen från Lund kommer med buss med experiment vid amfiteatern- 

förvaltningen finns med pop-up evenemang som det kommer informeras om 
genom ett instagramkonto  

‒ Spontanidrottsbroschyr 
‒  Använda våra lärdomar under pandemin, digital undervisning i kulturskolan, 

bibliotekscykeln, pop-up evenemang och fritidsgårdar som är ute och syns- samla 
tankar i samtal med ledningsgruppen, alla anställda och även politiken 

 
Ordförande Carin Hansson informerar om:  
‒ Kommunfullmäktige tog 2020-06-11 §45 beslut om att avsätta 2,4 mnkr år 2021 i 

Amfiteatern. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (18) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 48   KFN/2020:4 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-01, §§ 32-39 
‒  Kommunstyrelsen 2020-05-20, §60, Uppföljning av ej slutbehandlade motioner 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:  
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan av inkomna och angivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (18) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-06-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 49   KFN/2020:18 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson tackar nämnden för terminens sammanträden och önskar 
alla en trevig sommar samt önskar Viktor Bille (C) lycka till med militärtjänstgöringen 
under de nästa två terminerna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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