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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-03-09   

Paragrafer §9-§15   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-13 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-05 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN AU § 9   KFN/2020:21 - 010 
 
 

Information avseende befolkningsprognos 2019 - 2030 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
KAAB prognos AB har, på uppdrag av Lomma kommun, sammanställt 
befolkningsprognos för åren 2020-2025, med utblick mot 2030. I prognosen redovisas 
förväntad befolkningsutveckling för kommunen som helhet, samt för de olika 
kommundelarna. Prognosen har betydelse för lokalbehovsplan och 
verksamhetsplanering på kort och lång sikt.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Befolkningsutveckling på senare år. 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Kommunprognos 2020 – 2025, med utblick mot 2030. 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Tabell– Hela kommunen samt kommundelar. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 10   KFN/2020:19 - 010 
 
 

Beslut: förslag till lokalbehovsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
I lokalbehovsplanen analyserar kultur- och fritidsnämnden behovet av 
verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. 
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas 
och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. 

 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som 
påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten 2020. Planen, som omfattar 
perioden 2020 – 2030, tar också hänsyn till befolkningstillskott utöver den 
befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande. 
 
I föreliggande lokalbehovsplan visas hur prognostiserad befolkningsutveckling bedöms 
skapa behov av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel. I planen ges 
förslag till geografisk placering av nya lokaler. Planen pekar också på behov av att 
förbättra befintliga lokalers ändamålsenlighet (Bilaga: Lokal- och markbehovsplan). 
 
Överläggning  
Ordförande Carin Hansson yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska 
besluta att uppdra åt förvaltningen att göra redaktionella ändringar i 
lokalbehovsplanen 2020- Utredning.  
 
Ordförande Carin Hansson yrkar vidare att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
ska besluta att uppdra åt förvaltningen att revidera andra stycket under rubriken 
Idrottsplatser i lokalbehovsplanen 2020- Utredning för att inkludera olika föreningar.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sina resta yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller 
ordförandes yrkanden.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-27 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Lokalbehovsplan KFN 2020- Utredning 
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KFN AU § 10 (fort.)  KFN/2020:19 - 010 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner, efter revidering i enlighet med av 

arbetsutskottets givna direkt, och översänder lokal- och markbehovsplan 2020 för 
kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Protokollsanteckning 
Sebastian Merlöv (S) betonar att utvecklingen av Habo Fritid ska säkerställa att den 
verksamhet som idag finns på Lomma IP även ska få bättre förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet än tidigare, avseende tillgänglighet och anläggningens standard.  
Detta ska beaktas när andra verksamheter också erbjuds möjlighet att vara aktiva i 
området och att utbyggnaden av Habo Fritid dimensioneras efter detta. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 11   KFN/2020:23 - 026 
 
 

Beslut om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att 
kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas.  

 
Den förvaltningsövergripande handlingsplanen är baserad på resultat från de olika 
verksamheternas uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 
Förvaltningen noterar inte några brister i nämndens systematiska arbetsmiljöarbete år 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-23 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019- Åtgärdsplan 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 12   KFN/2020:22 - 026 
 
 

Beslut om uppföljning an likabehandlingsarbete 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för samtliga anställda i 
organisationen. Arbetet med aktiva åtgärder i Lomma kommun sker genom 
undersökning på verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå. Utifrån 
undersökningen genomförs analys av resultaten och med utgångspunkt från dessa 
vidtas åtgärder som planeras och följs upp. Resultaten aggregeras från 
verksamhetsnivå till förvaltningsnivå och sammanställs slutligen i en 
kommunövergripande dokumentation. Arbetet sker i samverkan med 
arbetstagarorganisationer genom Lomma kommuns samverkansorganisation. 

 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder). 

 
Förvaltningen noterar inte några brister i nämndens arbete med likabehandling år 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-02-23 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Likabehandlingsplan för kultur- och fritidsnämnden 2019- åtgärdsplan  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av 

likabehandlingsarbete 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 13   KFN/2020:6 - 001 
 
 

Information om pågående projekt och uppdrag inom kultur- och 
fritidsnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef redogör för ärendet avseende pågående projekt och uppdrag 
inom kultur- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-04 från kultur- och fritidschef  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 14   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om:  
‒ Kulturgarantin 
‒ Pandemiplan på förvaltningsnivå och övergripande nivå 
 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ KFNs nämndsdag 2020-03-06 
‒ Vid fritidsgård för seniorer i Bjärred 2020-03-08 deltog cirka 50 personer, 

Fritidsgård för seniorer i Lomma kommer hållas 2020-03-15 
‒ Föreningssamtal  
‒ Ledningsgruppsmöte inom kultur- och fritid med inriktning på framtidsprojekt 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 15   KFN/2020:18 
 
 

Övrigt 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson yrkar på att föreslå kultur- och fritidsnämnden att uppdra 
åt förvaltningen att utreda förutsättningarna i området vid folketshus och 
dansrotundan i Lomma.    
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna i området vid folketshus och dansrotundan i Lomma. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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