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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2018-10-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Alnarp   
Tid 2018-10-01, kl. 18:30-19:29 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
Marc Schildt (M) 
Janina Pettersson (M) 
Leif Lindblad (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Mikael Pankko (L) 
Ylva Turén (L) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Henri Gosse (S) 
 

ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ersätter Elisabeth Svensson (M) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Christina Unell (M) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) 
ledamot 

Övriga deltagare Jonna Tingberg (M) 
Peppe Pollack (L) 
Bengt Everlund (S) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Per-Olof Petersson 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
ekonom, §§ 55-56 
 

Utses att justera Karl-Gustav Nilsson 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-10-08 
 
 
 
 

Paragraf  
§55-§61 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Karl-Gustav Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-10-01   

Paragrafer §55-§61   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-10 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-11-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KFN § 55   KFN/2018:12 - 042 
 
 

Delårsrapport med temaredovisning 

 
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 
nämndnivå, 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 i bilagor utfall för perioden januari – augusti och 
helårsprognos samt åtgärder för att nå budget i balans jämte redovisning av 
måluppfyllelse, aktuellt och omvärlden samt uppföljningstema - Digitalisering. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, § 52 
‒ Skrivelse 2018-09-06 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Delårsrapport - Kultur- och fritidsnämnden 
‒ Delårsrapport - Kultur 
‒ Delårsrapport - Fritid 
‒ Delårsrapport - Sifferbilaga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport för 2018 och översänder den 

till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga A, B, C, D.   
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen  
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KFN § 56   KFN/2018:15 - 706 
 
 

Översyn av samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet 

 

Ärendebeskrivning 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-02-26, § 12, gav nämnden 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i uppdrag att i oktober varje år göra 
en översyn och eventuell revidering av taxor och avgifter för kultur- och fritids-
nämndens verksamhet. Taxorna för kultur- och fritidsnämndens verksamhet redovisas 
i bifogad sammanställning. 
 
Förändringar i lokalutbud och organisation 
Tre nya hallar har tillkommit, aktivitetshallar i Karstorp och Stationen 2.0 samt 
gymnastiksal i Strandskolan. Hallarna i Karstorp och Strandskolan föreslås ges samma 
taxa som motsvarande gymnastiksalar, och aktivitetshuset Stationen 2.0 föreslås ges 
samma taxa som motsvarande samlingslokaler i kommunen. Taxor och avgifter för 
tryckeritjänster har tagits bort eftersom denna service inte längre finns. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, § 53 
‒ Skrivelse 2018-09-11 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Sammanställning över kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter  
‒ Författningssamling F. 5.1 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet  
‒ Författningssamling F. 5.2 Avgifter – biblioteksverksamhet 
‒ Författningssamling F. 5.3 Avgift vid uthyrning av samlingsrum på biblioteket i 

Lomma 
 

Nämndens överläggning 
Förslag på mindre redaktionella ändringar har uppmärksammats av nämnden. Dessa 
ändringar föreslås därmed ingå i revideringen.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till revideringar i författningssamling 

F.5.1 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, i enlighet 
med bilaga. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner översyn av författningssamling F.5.2 och 
F.5.3 utan revideringar. 

 
./. Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Författningssamling 
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KFN § 57   KFN/2018:62 - 630 
 
 

Ansökan om extra stöd från Lomma ridklubb på grund av ökade 
foderkostnader 

 

Ärendebeskrivning 
Lomma ridklubb har inkommit med en ansökan om extra ekonomiskt stöd på grund av 
ökade foderkostnader. Ridklubben är en ideell förening som bedriver verksamhet i 
Lomma kommuns anläggning vid Habo Gård. Klubben har ca 450 medlemmar varav 93 
procent är flickor/kvinnor. Ansökan har ställts till kommunstyrelsen som har 
överlämnat ansökan till kultur- och fritidsnämnden för handläggning som en 
konsekvens av att det är en av nämnden bidragsberättigad förening.  
 
Lomma ridklubb har budgeterat 270 000 kronor för foderkostnader men de beräknar 
att den verkliga kostnaden kommer att bli 520 000 kronor. Prisökningen beror på att 
den torra sommaren resulterat i foderbrist. Ridklubben har säkrat foder från utlandet 
med en dubblering av kostnaden. Ridklubben skriver i sin ansökan att det utan 
ekonomiskt stöd från kommunen finns två möjligheter för föreningen för att klara den 
ökade kostnaden. Den ena är att höja lektionspriset och den andra är att sälja hästar. 
Båda dessa möjligheter leder till minskad verksamhet. 
 
Förvaltningen föreslår att ansökan om extra ekonomiskt stöd till Lomma ridklubb för 
ökade foderkostnader avstyrks. Avslaget motiveras av att nämnden inte har någon 
budgetpost för oförutsedda utgifter och av att förvaltningen är ålagd att tillämpa 
kommunallagens krav på likställighet. Ett medgivande till ridklubben om extra 
ekonomiska resurser på grund av ökade foderkostnader kan komma att uppfattas som 
praxis av övriga föreningar i Lomma kommun, vilket kan komma att medföra betydligt 
ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, § 54 
‒ Skrivelse 2018-09-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Ansökan från Lomma ridklubb om extra stöd på grund av ökade foderkostnader 

 
Nämndens överläggning 
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att initiera en 
dialog med Lomma ridklubb för att undersöka deras behov och vilket stöd de behöver.  
 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
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Ordföranden ställer resta yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt hennes yrkande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avstyrka ansökan från Lomma ridklubb om 

ekonomiskt stöd till följd av ökade foderkostnader. 
 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen mot beslutet, till förmån för 
Karl-Gustav Nilssons yrkande.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Lomma ridklubb 
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KFN § 58   KFN/2018:11 - 108 
 
 

Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS 

 
Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar 
kommuninvånarna avge synpunkter".  
 
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2018-04-01–2018-08-31 har det inkommit tio synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen att 
det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, § 55 
‒ Skrivelse 2018-09-05 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2018-04-01 – 

2018-08-31 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2018-04-01- 2018-08-31 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapport avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2018-04-01 – 2018-08-31.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 59   KFN/2017:37 - 010 
 
 

Yttrande över detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Högsäter) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter). Detaljplanens syfte är att bevara och bekräfta 
befintlig bebyggelse inom planområdet. Planförslaget innefattar kvartersmark för 
bostäder och tekniska anläggningar, allmän platsmark för park, väg, gata och allmän 
gång- och cykelväg. 
 
Planområdet ligger i Bjärred och avgränsas i norr av gång- och cykelväg mellan Norra 
Villavägen och Västanvägen, i öster av Västanvägen med tillhörande grönytor, i söder 
av fastigheterna Bjärred 22:1 och 22:42, och i väster av Norra Villavägen och 
Gyllenvägen. Planområdet omfattar ca 9,5 ha. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat förslaget till detaljplan vid sammanträdet 
2017-05-08. Nämnden hade då inte någonting att erinra mot förslaget (KFN § 36/17). 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, § 56 
‒ Skrivelse 2018-08-29 från utredningschef och förvaltningschef 
‒ Underrättelse granskning för del av Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 

(Högsäter) 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har 

någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för del av Bjärred 11:7 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Högsäter). 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen 
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KFN § 60   KFN/2018:6 - 010 

  
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om: 
‒ Hur processen ser ut när en privatperson eller annan kund vill hyra en av 

kommunens lokaler. 
‒ Skolbiblioteken. Med stöd av statsbidrag kommer förvaltningens uppdrag, att på 

fyra års sikt se till att det finns skolbiblioteksservice på alla skolor, uppnås redan år 
2019.  

‒ Ärendet med den planerade parkourbanan i Bjärred, som just nu ligger hos mark- 
och miljödomstolen.  

‒ Personalförändringar inom verksamheten, bland annat rekrytering av ny chef till 
kulturskolan.  

‒ Ett möte förvaltningen haft med Borgeby FK.  
‒ Nomineringar och ansökningar till Lomma kommuns kulturstipendium och 

kulturplakett. 
‒ Utbetalda bidrag till föreningar i kommunen.  
‒ Att arbetet med en ny översiktsplan nyss har påbörjats. Fokus i den nya 

översiktsplanen kommer att vara på social hållbarhet och tillgänglighet.  
‒ Kulturfest Lomma, som äger rum lördagen den 20 oktober.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 61   KFN/2018:14 - 009  
 
 

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-17, §§ 51-57 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
 


