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Sekreterare Filippa Bokelid 

Ordförande Oscar Magnusson 

Justerande Sebastian Merlöv   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-25 

Paragrafer: §9-§16 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-03 

Datum när anslaget tas ned: 2022-05-24 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid 

Anslaget har signerats digitalt 
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KFN AU § 9 KFN/2022:9 

Information om verksamhetsuppföljning av fritidsverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Områdeschef fritidsverksamheten Stefan Hansson har bjudits in till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för att informera om verksamhetsuppföljning: 

- Kort om verksamheten 

- Utmaningar för verksamheten 2022 

- Möjligheter för verksamheten 2022 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 10 KFN/2022:26 

Information om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 - 2022-03-31 (Kvartalsrapport - 
temaredovisning) 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat kvartalsrapport per den 31 mars 
2022 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden. 

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem 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, delårsrapport samt årsredovisning. 

Förvaltningen noterar en positiv budgetavvikelse för kultur- och fritidsnämnden om 1,1 mnkr för 
perioden januari - mars 2022. Förvaltningen prognostiserar en avvikelse om 0 mnkr vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
- Rapport ekonomisk uppföljning 2022-01-01 - 2022-03-31 (kvartalsrapport) 
- Bilaga ekonomisk uppföljning 2022-01-01 - 2022-03-31 (kvartalsrapport) 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2022-01-01 - 2022-03-31 och 
översänder den till kommunstyrelsen.  

./. Bilaga A, B. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 11 KFN/2022:14 

Beslut om lokalbehovsplan KFN 2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunövergripande strategi 
Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) 
planerar genomföra en kommungemensam utredning kring den framtida utbildning- samt kultur- och 
fritidsverksamheten i norra kommundelen och södra kommundelen där verksamhetsperspektiv, 
samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas samlat. 
 
Utredningen ska sammanställas som en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov 
för respektive verksamhetstyp. Den föreslagna inriktningen som sedan skall ligga till grund för den 
strategi som utgör projektets övergripande målsättning ska skapa framtida förutsättningar för 
Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga 
lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognosticerade 
lokalbehov. 
 
Utredningen bygger på tre olika målområden: 

• Verksamhetsperspektiv - avser att kartlägga förutsättningar och behov idag och i framtiden 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

• Samhällsbyggnadsperspektiv - innebär att ta fram underlag beträffande tillgängliga 
lokalresurser tillsammans med kartläggning andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

• Kommungemensamt perspektiv - ska analysera resultatet av de två föregående och 
sammanvägas i en kommungemensam slutsats och rekommendation (inriktning). 

 
I lokalbehovsplan 2022 analyserar det första målområdet – Verksamhetsperspektivet 
 
De lokalbehov planen identifierar ur ett verksamhetsperspektiv föreslås överlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen som tar fram underlag beträffande tillgängliga lokalresurser 
tillsammans med kartläggning av andra relevanta samhällsbyggnadsaspekter. 

Lokalbehovsplanen föreslår att förfrågan om förstudie översänds till SBF avseende: 

Norra kommundelen enligt följande: 

- Omlokalisering av skolbibliotek i Löddesnässkolan 

Södra kommundelen enligt följande: 

- Ny idrottshall i kommundelen 
- Ny idrottshall i Karstorpsområdet. 
- Fritidshem i Karstorpsområdet. 
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KFN AU § 11 (fort.) KFN/2022:14 

Övriga lokalbehov enligt följande: 

- Idrottshall som tillgodoser behov av hallytor dagtid 
- Idrottshall för större evenemang 

Tillgängliga lokalresurser tillsammans med kartläggning av andra relevanta 
samhällsbyggnadsaspekter redovisas i nämndens uppföljning i oktober 2022. 

Efter nämndens handläggning kommer en sammanvägning att göras i en kommungemensam slutsats 
och rekommendation (inriktning). De kommungemensamma slutsatserna och rekommendationerna 
kommer att underställas politisk prövning i nämnden när lokalbehovsplanen 2023 behandlas. De 
beslut nämnden då fattar gällande lokaler överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning inför 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 - 2027. 

Beslutsunderlag 
- Lokalbehovsplan 2022 – Utredning 
- Bilaga – analys av behov av ytor för idrott och hälsa 
- Bilaga – Bokning av Vinstorpsskolans gymnastiksal idrott dagtid 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer inriktningen för lokalförsörjning i norra och södra 
kommundelen i enlighet med lokalbehovsplan 2022. 

./. Bilaga.  

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid uppföljningen av 
lokalbehovsplan 2022 i oktober redovisa alternativa möjligheter att tillgodose de lokalbehov 
som utredningen lyfter fram. 

- Översänder lokalbehovsplan 2022 till kommunstyrelsen för kännedom.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 12 KFN/2022: 3 

Information om uppföljning redovisning föreningssamtal statistik 

Ärendebeskrivning 
kultur- och fritidschef Michael Tsiparis redogör för statistik från föreningssamtal. 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN AU § 13 KFN/2021:44 

Information om remissvar avseende spontanidrottsplan 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav 2020-09-21, §53 i uppdrag till förvaltningen att utreda 
möjligheterna för att ta fram en spontanidrottsplan med fokus på utemiljö. 

Kultur- och fritidsfrågor är en viktig del av utvecklingen av ett hållbart samhälle inte minst för social 
hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle är, enligt Folkhälsomyndigheten, ett jämställt och jämlikt 
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.  
 
Lomma kommuns spontanidrottsplan har tagits fram för att stärka arbetet med att lyfta 
spontanidrotten i den långsiktiga samhällsplaneringen. Spontanidrotten är viktig för att invånarna ska 
få möjlighet att på ett enkelt sätt idrotta och röra på sig. Spontanidrotten är även viktig för de som 
bedriver organiserad verksamhet som föreningar och små företag inom friskvården. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-08-30, §45 om att remittera spontanidrottsplanen till 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden hade inte vid arbetsutskottets beredning inkommit med yttrande men 
inför nämndens beredning har yttrandet inkommit och beslutet kommer finnas med som underlag. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2021-08-30, §45 
- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2021-12-14, §90 
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-11-09, §114 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att fastställa 
spontanidrottsplan enligt bilaga. 

./. Bilaga. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 14 KFN/2021:5 

Beslut om uppföljning av LUKAS - synpunkts- klagomålshantering 2022-01-01- 2022-
03-31

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 den gemensamma databasen Barium, kategoriseras och skickas 
vidare till berörd handläggare. 

Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande; 
• Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet
• Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara
• Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en automatgenerad signatur i
systemet där det framgår namn, titel och förvaltning
• Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns obesvarade ärenden
• När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter uppgiften att
publicerat svaret på hemsidan

Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet att 
kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren behandlas på 
samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. 

Sammanlagt under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31 har det inkommit fem synpunkter och ett 
förslag som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Synpunkterna fördelar sig enligt 
tabellen nedan. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från kvalitets- och utvecklingsledare samt förvaltningschef
- Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2021-09-01 – 2021-12-31
- Bilaga alla synpunkter

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och
klagomålshantering för perioden 2021-09-01 – 2021-12-31.
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 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 15 KFN/2022:29 

Information om finsamfinansierad projekttjänst 

Ärendebeskrivning 
Under två år har förvaltningen varit med i ett projekt i FINSAM. Projektet har varit en del i det 
övergripande projektet ”En del av samhället” vars syfte var att nå människor som stod långt från 
arbetsmarknaden. Den del av projektet som kultur och fritid deltog i gick ut på att genom kommunen 
föreningar få nyanlända att skaffa ett personligt nätverk och språkträna.  

Förvaltningen anställde en föreningslots som utbildade föreningar och matchade nyanlända mot 
föreningar som de hade intresse av. Föreningslotsen arbete redovisas i bifogad rapport. 
 
På grund av pandemin har föreningslotsen inte haft förutsättningarna att nå upp till den satta 
målsättningen för deltagarmatching. Däremot har en omställning skett med fokus på 
samverkansorienterade insatser, vilket i sin tur har lett till konkreta och värdeskapande aktiviteter för 
och tillsammans med föreningslivet och målgruppen.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2022-04-11 från kultur- och fritidschef och förvaltningschef 
- Slutrapport och utvärdering – en del av samhället - avseende finsamfinansierad projekttjänst  

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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KFN AU § 16 KFN/2022:3 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Roberto Citterio informerar om: 

- Organisering av ledningsstrukturen på UKF 

- Ukrainakrisen- kommunen arbetar med en styrgrupp och arbetsgrupp 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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