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KFN AU § 48   KFN/2019:56 - 009 
 
 

Förslag till svar på internremiss av dagvattenpolicy för Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att, som en åtgärd i 
miljömålsdokumentet, utarbeta en dagvattenpolicy för Lomma kommun. 
Dagvattenpolicyn ses som ett kommunövergripande dokument och utgör underlag för 
den fysiska planeringen i Lomma kommun. 

 
Dagvattenpolicyn för Lomma kommun ska vara ett stöd för att säkerställa en hållbar 
och klimatanpassad dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn ska innefatta genomtänkta, 
miljöanpassade och kostnadseffektiva grundprinciper och riktlinjer för hur dagvatten 
ska hanteras.  
 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till dagvattenpolicy som är uppdelat i två 
delar: 
 
Grundprinciper och riktlinjer, vilken presenterar fastställda grundprinciper som gäller 
för ny och befintlig miljö på såväl enskild som allmän mark inom kommunen. Utifrån 
grund principerna presenteras riktlinjer för olika områden. 
 
Kunskapsunderlag, vilken presenterar aktuellt kunskapsunderlag för en hållbar 
hantering så som ansvarsfördelning mellan olika aktörer, styrande regelverk, 
förutsättningar i Lomma kommun samt exempel på hållbara dagvattenlösningar. 
 
Utbildning, kultur och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse 2019-06-27 förslag till 
svar på internremiss om förslag till dagvattenpolicy i Lomma kommun. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-06-27 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Bilaga: förslag till yttrande över internremiss avseende dagvattenpolicy för Lomma 

kommun 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-05-06, § 39 
‒ Dagvattenpolicy för Lomma kommun grundprinciper och riktlinjer 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrande över förslag till dagvattenpolicy 

för Lomma kommun enligt bilaga till tekniska nämnden. 
 
./.  Bilaga  
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KFN AU § 48 (fort.)  KFN/2019:56 - 009 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 49   KFN/2019:2 - 003 
 
 

Översyn av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 179, att uppdra åt kommunens nämnder 
att genomföra översyner av sina respektive reglementen.  
 
Förvaltningen har utarbetat förslag på revidering av kultur- och fritidsnämndens 
reglemente och föreslår följande: 
 
Under kultur- och fritidsnämndens uppgifter förenkla punkt 6 till: 
”stödja frivilligt bildningsarbete” 
 
Under kultur- och fritidsnämndens uppgifter komplettera punkt 9 med: 
”tillsammans med tekniska nämnden verka för…” 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse, 2019-07-30, från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Reglemente kultur- och fritidsnämnden- förslag till revidering 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-12, § 179 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒     Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till revidering av kultur- och 
fritidsnämnden reglemente. 

_____________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 50   KFN/2019:47 - 820 
 
 

Förslag till yttrande över motion gällande att göra kommunens stränder 
bevakade av livräddare 

 
Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna yrkar i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur, och till vilken kostnad, Lomma kommun kan göra stränderna i 
Lomma och Bjärred bevakade av livräddare. Motionären, Per Bengtsson (S), skriver att 
Lomma kommun har status som badort och att stränderna blir allt mer populära. Ökat 
antal badare innebär en ökad risk för drunkningstillbud. Redan nu sker årligen flertalet 
olyckor och tillbud. Vidare skriver motionären att det inte finns någon anledning att 
vänta med strandbevakning och att en närvaro från kommunen inger förtroende och 
trygghet hos strandgästerna. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. Förvaltningen har formulerat ett förslag till yttrande som föreslås godkännas 
av nämnden och därefter översändas till kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en 
redogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-03 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Sammanställning av svar från skånska kustkommuner 
‒ Motion från Socialdemokraterna 2019-04-24: Motion gällande att göra 

kommunens stränder bevakade av livräddare 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒     Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över 

Socialdemokraternas motion om att göra kommunens stränder bevakade av 
livräddare, till kommunstyrelsen. 

 
./.  Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
Säkerhetschefen 
Kommunstyrelsen 
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KFN AU § 51   KFN/2018:39 - 000 
 
 

Utredning av kulturskolan i Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2018-05-07 att utreda köerna till kulturskolan. Ett 
utkast till utredningen av kulturskolan i Lomma kommun presenterades på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde i juni 2019 (2019-06-10). Därefter har arbetsutskottet 
och nämnden haft möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer som skulle 
beaktas infor den slutgiltiga utredningen som presenteras här.  
 
Den viktigaste slutsatsen som utredningen av kulturskolan i Lomma kommun visar är 
att kulturskolans begränsning snarare är verksamhetslokaler än köer.   
 
Det har inte inkommit några synpunkter eller kommentarer vilket gör att utkastet som 
presenterades i juni är den slutgiltiga versionen av kulturskoleutredningen.  
 
Beslutsunderlag  
‒ Utkast till utredning av kulturskolan i Lomma kommun 2019-05-16 
‒ Skrivelse 2019-07-17 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga föreliggande utredningen av 

kulturskolan med godkännande till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 52   KFN/2019:76 - 810 
 
 

Investeringsstöd till Örestads Golfklubb 

 
 
Ärendebeskrivning 
Örestad Golfklubb har sökt projektstöd för stöd till investeringar i service och fritid på 
landsbygden via Jordbruksverket. Örestad söker stödet för att kunna bygga ut så att 
personalutrymmet blir godkänt enligt gällande regler och föreskrifter. Utbyggnationen 
skulle även medföra att maskinhallens storlek utökas.  
 
Örestad har sökt 4 000 000 kr med en egenfinansiering på 400 000 tkr. 
Jordbruksverket har meddelat Örestad att det finns möjlighet att få stödet om det 
tillkommer en offentlig finansiering om 150 000 kr. Därför söker Örestad stöd från 
kommunen på 150 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-30 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Kopia på Örestads ansökan till Jordbruksverket  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner, under förutsättning av att Örestads 

Golfklubb beviljas medel från jordbruksverket, Örestads Golfklubbs ansökan om 
stöd på 150 000 kr. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 53   KFN/2018:66 - 815 
 
 

Uppföljning av granskning av fritidsklubbarnas verksamhet i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget att granska fritidsklubbarna kommer från kultur- och fritidsnämndens 
nämndsplan för 2018, som heter ”kultur och fritid- stärka barn- och ungdomar i skolan 
med skapande, rörelse, kreativitet och kultur”. Nämndsmålet omfattar bland annat 
fritidsklubbarnas verksamhet. En granskning genomfördes av förvaltningen för  
utbildning, kultur och fritid (UKF), den presenterade tre åtgärder; 
 
1. En struktur för det systematiska kvalitetsarbetet 
2. Fortbildning för personal och ledning  
3. Vid vakanser rekrytera legitimerad personal för fritidsverksamheten 
 
Kultur- och fritidsnämnden gav 2018-11-12 (§ 64) UKF- förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förbättringsåtgärder i enlighet med förslag i utredningen. Förvaltningens 
genomföring av de tre åtgärderna presenteras nedan. 
 
En struktur för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats. Tilläggas bör att det 
systematiska kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. 
 
Fortbildningen under ledning av Malmö Universitet kommer att genomföras under 
hösten 2019 för samtlig ordinarie personal och ledning. Fortbildningen är en del av 
Barn- och utbildningsnämndens professionsprogram.  
 
En ordinarie personal fortbildas till att bli behörig att undervisa på fritidsverksamhet. 
Inga vakanser har uppkommit under perioden. 
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottet sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-25 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-12, § 64 
‒ Granskning av fritidsklubbarnas verksamhet i Lomma kommun 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 54   KFN/2019:78 - 214 
 
 

Förslag till yttrande över detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Karstorp 13:100 och del av 
Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen) 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder 
(flerbostadshus) inom planområdet. 
 
Området för planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas av parkområde, 
Kartstorpsvägen, Strandvägen och området runt Lomma Folkets Hus. 
 
Planområdet omfattar: ca 2600m2. 
 
Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande i skrivelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-08-13 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Bilaga: Förslag till yttrande över detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 

33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen) 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över för 

Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, Lomma kommun (Strandvägen-
Karstorpsvägen), till kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelse 
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KFN AU § 55   KFN/2019:77 - 800 
 
 

Pågående projekt och utredningar inom kultur och fritid 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-27, § 46, uppdrog till förvaltningen 
att framöver, i samband med informationspunkterna, regelbundet och samlat redovisa 
aktuell status för pågående utredningar och uppdrag.    
 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-07-17 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 56    
 
 

Information avseende kulturstipendium och kulturplakett 

 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottet lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis en redogörelse 
avseende kulturstipendium och kulturplakett. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 57    
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottet sammanträde redogör ekonom Per-Olof Petersson avseende 
månadsuppföljning januari-juli 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 


