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Plats  Lomma kommunhus, Alnarp   
Tid 2019-11-25, kl. 18:32-20:43 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (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 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Linus Telsing (M) 
Attila Beck (M) 
Janina Pettersson (M) 
Amy Jerneborg (C) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Mattias Leion (S) 
Oscar Sedira (SD) 
Rolf Viberg (FB) 
 
Martin Persson 
Filippa Bokelid 
Michael Tsiparis  
Göran Schmitz 
Lina Grahn 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
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förvaltningschef 
nämndsekreterare 
kultur- och fritidschef 
bibliotekschef 
biträdande bibliotekschef 
 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-12-02 
 
 
 
 

Paragraf  
§94-§102 

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 2019-11-25   

Paragrafer §94-§102   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-04 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-12-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 94    
 
 

Verksamhetsuppföljning: Bibliotek 

 
 

Ärendebeskrivning 
Göran Schmitz, bibliotekschef, och Lina Grahn, biträdande bibliotekschef informerar 
om:  
‒ Stärkta skolbibliotek- kommer finnas skolbibliotek med bibliotekarie på alla skolor 

i Lomma kommun från och med under våren 2020  
‒ Pågående projekt: stärkta bibliotek, bokstartsprojekt, HUGO, stärkta bibliotek men 

med digital fokus  
‒ Lomma kommun kommer delta i Litteralund tillsammans med Lunds kommun och 

Kävlinge kommun 
‒ Tillsammans med Svedala kommun kommer historiska VR filmer med fokus på 

Lomma och Svedala produceras 
‒ Det görs en utvärdering av samarbetet med Burlöv kommun 
‒ Utlåningen har ökat samt att antalet låntagare ökar konstant 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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KFN § 95   KFN/2019:99 - 880 
 
 

Biblioteksutredningen 

 
Ärendebeskrivning 
På arbetsutskottets sammanträde 2019-01-21 (§ 8) lyfte ordförande Carin Hansson 
(M) frågan om ett nytt bibliotek i Bjärred, och att det behöver utredas var någonstans 
det kan byggas. Kultur- och fritidsnämnden uppdrog åt förvaltningen att, genom att 
jämföra ett antal möjliga placeringar, utreda förutsättningarna för ett nytt bibliotek i 
Bjärred.  
 
I utredningen finns en funktionsbeskrivning för ett nytt folkbibliotek. Tänkbara andra 
möjligheter för att bygga samman det nya folkbiblioteket med andra funktioner, t e x 
lokal för kulturarrangemang, har övervägts.  
 
Folkbibliotekets uppgifter har varit under stor förändring med förändrad service och 
nya målgrupper. Uppgifter, service och målgrupper har därför definierats. Den nya 
nationella biblioteksstrategin har beaktas i utredningen.  
 
Utredningen visar att ett nytt folkbibliotek ska vara en ny byggnad på första plan 
centralt i Bjärred med närhet till parkering och närhet till allmän kommunikation. 
Skolbiblioteket ska vara kvar på Bjärehovskolan. 
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, § 
84. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §84 
‒ Skrivelse 2019-11-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Biblioteksutredningen 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-02-04, §10 
 
Förslag till beslut 
‒     Kultur- och fritidsnämnden beslutar av att godkänna biblioteksutredningen och 

lägga informationen till handlingarna.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrlsen/ kommunfullmäktige 
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KFN § 96   KFN/2019:42 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-10-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styrsystem, fastställt av fullmäktige 2018-06-07, 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.  
 
Per-Olof Petersson, ekonom, redovisar utfall för perioden januari – oktober och 
helårsprognos, samt åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §85. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §85 
‒ Skrivelse 2019-11-13 från förvaltningschef och ekonom  
‒ Månadsuppföljning oktober- rapportbilaga  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:  
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten för 2019, och översänder 

den till kommunstyrelsen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen 
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KFN § 97   KFN/2019:43 - 042 
 
 

Fastställande: Budget 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin 
Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de 
verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.  
 
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2019-03-27, fastställt budgetramar för åren 
2020 – 2023 (KS § 70/19). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning samt plan för ekonomin 2020-2021, som 
kommunfullmäktige antagit i november 2018. De ekonomiska förutsättningarna har 
uppdaterats utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar 
som skett sedan planen fastställdes.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2019-06-10 godkänt förslag till budget 2020 samt plan 
för ekonomin 2021-2023. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2019-10-02 och i kommunfullmäktige 2019-10-24. Förvaltningen 
har upprättat ett förslag till nämndbudget 2020 för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §86. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §86 
‒ Nämndsbudget 2020 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

detaljbudget och investeringsbudget 2020.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten  
Kommunstyrelsen 
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KFN § 98   KFN/2019:38 - 010 
 
 

Fastställande av nämndsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-10, § 40/19, behandlat 
nämndsplan för år 2020. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Efter kommunstyrelsens handläggning kan 
nämnden fastställa sin nämndsplan för det kommande året.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2019-10-02 (KS §153/19), 
behandlat aktuell nämndsplan, och bedömer att planen uppfyller kraven i det nya 
styrsystemet, reglementet och bedömningsgrunderna.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar dock att planen har kopplingar till tre av fyra 
övergripande mål: kvalitet i framkant, trygghet i livets alla skeden samt den 
kommunikativa kommunen. Detta innebär att det inte finns någon koppling till det 
övergripande målet: balanserat hållbarhetsarbete.  
 
Kommunstyrelsen lyfter dessutom fram möjliga förbättringsområden av kultur- och 
fritidsnämndens nämndsplan enligt följande:  
 
I styrsystemet anges att varje mål ska ha ett fåtal mått kopplade till sig, men i aktuell 
plan finns fler mål som har minst fyra mått. Detta kan medföra en risk för otydlighet i 
målets styrning.  
För samtliga mål har enbart målvärdet för 2020 tagits upp, men då nämndsplanen är 
fyraårig och för att se den tänkta långsiktiga effekten rekommenderas att målvärden 
fylls i för samtliga år fram till 2023.  
 
Överväganden  
 
Övergripande mål  
Kultur- och fritidsnämnden har i ingressen till målet ” Kommuninvånarna ska uppleva 
hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds”, gjort 
följande beskrivning:  
”De möjligheter kommunen har att erbjuda en hög kvalitet när det gäller 
kulturverksamhet och fritidsmöjligheter är av central betydelse för människors val av 
Lomma kommun som plats att växa upp i, återvända till och stanna i.  
Hälsofrämjande platser, aktiviteter och kulturella upplevelser ingår som naturliga delar 
för att göra kommunen attraktiv som boplats. Tillgången till sådana platser, aktiviteter, 
platser och upplevelser lägger grunden för hållbar social utveckling och skapar 
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trygghet i livets alla skiften. Nöjdheten med kultur, kulturupplevelser, idrotts- och 
motionsanläggningar och fritidsmöjligheter följs därför upp kontinuerligt.”  
 
Nämndens mål har kopplats till de övergripande målen: ”Kvalitet i framkant” samt 
”Trygghet i livets alla skeden”. Förvaltningen ser att målet även avser att lägga 
grunden för hållbar social utveckling och föreslår därför att målet även knyts till det 
övergripande målet ”Balanserat hållbarhetsarbete” som bland annat omfattar social 
hållbarhet. Genom denna komplettering har nämndsplanens mål knytning till samtliga 
övergripande mål.  
 
Mått  
Förvaltningen ser att nämnden har kopplat olika mått till nämndsplanens mål. I 
samtliga fall utgör flera mått underlag för bedömning av om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. Nämnden har provat detta sätt att mäta måluppfyllelse under några 
år och har inte fått någon indikation som antyder att risk för otydlighet i målets 
styrning föreligger. Nämnden önskar därför fortsätta tillämpa denna mätmetod.  
 
Målvärden 2021 - 2023  
Förvaltningen noterar att samtliga mål enbart har målvärden för år 2020. 
Nämndsplanen kompletteras därför med målvärden för åren 2021 – 2023. Nämnden 
kommer varje år att ta ställning till möjligheten till förändring av angivna målvärden. 
Detta sker inför framtagande av ny preliminär nämndsplan. De eventuella revideringar 
som då kommer att göras bygger på analys av resultaten av måluppfyllelsen 
föregående år. 
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §87.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §87 
‒ Nämndsplan 2020 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsplan för år 2020 enligt bilaga.  
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen för 

kännedom.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 99   KFN/2019:77 - 800 
 
 

Pågående projekt och utredningar 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden vill ha information och status på pågående projekt och 
utredningar inom förvaltningen.  

 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §88. 
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslog ordförande Carin Hansson (M) att 
arbetsutskottet skulle besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra att åt förvaltningen att 

komplettera förstudieofferten avseende nya lokaler för BOJK.  
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra att åt förvaltningen att se över 

möjligheten att placera ytterligare en lokal med 150 kvadratmeter förrådsyta.  
 
Ordförande ställde proposition på sina resta yrkanden och fann att arbetsutskottet 
beslutat att bifalla dem. 
 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis redogör för ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-18, §88 
‒ Skrivelse 2019-11-13 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

 
Förslag till beslut: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra att åt förvaltningen att 

komplettera förstudieofferten avseende nya lokaler för BOJK.  
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra att åt förvaltningen att se över 

möjligheten att placera ytterligare en lokal med 150 kvadratmeter förrådsyta.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 100   KFN/2019:5 - 800 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:  
‒  Samarbete avseende fritidsgårdar med Burlövs kommun- Burlöv beslutade att 

lägga ner fältgruppen- Lomma kommuns fritidsgårdar är stängda för boende 
utanför kommunen 

‒   Nätverksträff med andra kommuner från sydvästra Skåne 
‒  Barnkonventionen 
‒  Finsam- vi tillsammans med vårdcentralen kommer arbeta med integration för att 

binda samman nyanlända med passande föreningar och se hälsoutveckling hos de 
ungdomar som deltar under två år från och med 2020-01-01- kultur- och fritid i 
Lomma kommun får 2 miljoner kronor- som kommer innebära en ny 
projektanställning 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 101    
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson informerar om barn- och utbildningens och kultur- och 
fritidsnämndens gemensamma julavslutning 2019-12-10 på Alfredshällskolan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
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KFN § 102    
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Skrivelse från Polisen, 2019-11-05: Kostnadsfri korruptionsförebyggande 

föreläsning från Polisen  
‒ Remiss från Region Skåne, 2019-11-13: Det öppna Skåne 2030  
‒ Tekniska nämnden 2019-11-04, §77: Remissyttrande över kultur- och 

fritidsnämndens förslag till revidering av reglemente, 1 § punkt 9  
‒ Kommunstyrelsen 2019-10-24, § 88: Fastställelse av budget innefattande budget 

för år 2020 samt plan för ekonomin för åren 2021-2023, Bemyndigande till 
kommunstyrelsen avseende upptagande av lån och omsättande av lån, Ingående 
av borgen åt Lomma Servicebostäder AB:s lån, Upprätthållande av likvidmässigt 
låneutrymme avseende VA-SYD, Fastställande av finansiella mål och 
verksamhetsmål, Fastställande av nämndsmål för år 2020 och Fastställande av 
skattesats för år 2020  

‒ Kommunstyrelsen 2019-10-24, §89: fastställande av sammanträdestider för 
kommunfullmäktige för år 2020  

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


