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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-04-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-04-01, kl. 18:30-20:50 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Marc Schildt (M) 
Linus Telsing (M) 
Attila Beck (M) 
Lotten Holmgren (L) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Martin Ericsson (FB) 
 

ordförande 
vice ordförande 
ersätter Sebastian Merlöv (S) 
ledamot 
ersätter Ann Haluzova (M) 
ersätter Carl Emanuelsson (M) 
ersätter Sven Bernhard Brahme (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Janina Pettersson (M) 
Caroline Carlenfelt (M) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Håkan Persson 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef, §§ 19-25 
kultur- och fritidschef 
kommunpolis, § 24 

Utses att justera Anne Wilhelmsson 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-04-08 
 
 
 
 

Paragraf  
§19-§26 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Anne Wilhelmsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-01   

Paragrafer §19-§26   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-04-09 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-05-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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KFN § 19   KFN/2019:29 - 010 
 
 

Information om befolkningsprognos 2019 - 2024 med utblick mot 2030 

 
Ärendebeskrivning 
Befolkningsprognos för Lomma kommun för åren 2019-2024, med utblick mot 2030, är 
sammanställd. I prognosen redovisas förväntad befolkningsutveckling för kommunen 
som helhet, samt för de olika kommundelarna.  
 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om hur befolkningsprognosen har 
ändrats jämfört med föregående år, samt vad den har för inverkan på nämndens 
verksamhetsområden.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, § 15 
‒ Befolkningsprognos 2019 – Kommunprognos 
‒ Befolkningsprognos 2019 – Tabellbilaga – Hela kommunen samt kommundelar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 20   KFN/2019:24 - 010 
 
 

Lokal- och markbehovsplan 2019 

 
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. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, § 16 
‒ Skrivelse 2019-03-11 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Utredning 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Bilaga – Projektöversikt 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Bilaga – Befolkningsprognos enskilda åldersgrupper 
‒ Lokalbehovsplan 2019 – Bilaga – Underlag för behovsbedömning 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, lokal- och 

markbehovsplan 2019 till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef UKF 
Akten 
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KFN § 21   KFN/2019:28 - 443 
 
 

Svar på skrivelse från HK Ankaret angående hallbehov 

 
Ärendebeskrivning 
Handbollsklubben Ankaret har inkommit med en skrivelse till kultur- och 
fritidsnämnden, med anledning av att deras nuvarande hall Borgebyhallen inte 
uppfyller de kapacitetskrav som svenska handbollsförbundet ställer, ifall HK Ankarets 
herrseniorlag skulle lyckas avancera till handbollsallsvenskan.  
 
På arbetsutskottets sammanträde 2019-03-18 (§ 17) föreslogs nämnden besvara HK 
Ankarets skrivelse enligt följande: 
 
"Kultur- och fritidsnämnden ser inga möjligheter de närmaste åren att bygga en hall 
som uppfyller handbollsförbundets krav, men uppmuntrar HK Ankaret att under 
nästkommande säsong undersöka förutsättningarna för att hyra in sig i en tillräckligt 
stor idrottshall i en närliggande kommun. Vidare ser nämnden framemot en fortsatt 
konstruktiv dialog med föreningen kring hur situationen utvecklas." 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, § 17 
‒ Skrivelse från HK Ankaret 2019-03-08 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden svarar följande på skrivelsen från HK Ankaret: 

 
Kultur- och fritidsnämnden ser inga möjligheter de närmaste åren att bygga en hall 
som uppfyller handbollsförbundets krav, men uppmuntrar HK Ankaret att under 
nästkommande säsong undersöka förutsättningarna för att hyra in sig i en 
tillräckligt stor idrottshall i en närliggande kommun. Vidare ser nämnden 
framemot en fortsatt konstruktiv dialog med föreningen kring hur situationen 
utvecklas. 
 

‒ Svaret på skrivelsen översänds, för kännedom, till kommunstyrelsen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
HK Ankaret 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidschef 
Akten
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KFN § 22   KFN/2019:15 - 000 
 
 

Svar på remiss avseende utvärdering av internhyressystemet 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem samt 
inrätta balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok och uppdragsbeskrivning 
utgjorde regelverk vid införandet. 
 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-
01-01 under en försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas. En del i denna 
utvärdering är de Nöjd Kund Index-undersökningar som genomförts. I övrigt ska 
följande besvaras i utvärderingen: 
 
‒ Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
‒ Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån) 
‒ Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
‒ Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2019-01-16 (KS AU § 1/19), 
behandlat rapport avseende utvärdering av internhyressystemet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna 
direktiv, skicka utvärderingen av internhyressystemet på remiss till samtliga nämnder. 
Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-31. 
 
På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-18 (§ 18) 
föreslogs nämnden godkänna förvaltningens förslag till yttrande, med följande tre 
tillägg kring vad nämnden särskilt efterfrågar av internhyressystemet: 
‒ Transparens – det måste vara tydligt vad man betalar för.  
‒ Samverkan och påverkan – nämnden måste ha tillgång till, och kunna påverka, 

underhållsplaner. 
‒ Bättre och snabbare återkoppling kring felanmälningar.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, § 18 
‒ Skrivelse 2019-02-18 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Utvärdering av internhyressystemet – Yttrande 
‒ Remiss avseende utvärdering av internhyressystemet 
‒ Protokollsutdrag KSAU 2019-01-16, § 1 
‒ Utvärdering av internhyressystemet slutrapport 190117  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över utvärdering av 

internhyressystemet, och översänder det till kommunstyrelsen med följande tre 
tillägg kring vad nämnden särskilt efterfrågar av internhyressystemet:  

- Transparens – det måste vara tydligt vad man betalar för.  
- Samverkan och påverkan – nämnden måste ha tillgång till, och kunna 

påverka, underhållsplaner. 
- Bättre och snabbare återkoppling kring felanmälningar.  

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 23   KFN/2019:16 - 443 
 

 

Yttrande över motion om att minska spridningen av mikroplaster 

 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet yrkar i en motion att Lomma kommun gör en kartläggning och tar fram 
åtgärder för att se över möjligheterna för att ersätta gummigranulat i konstgräsplaner 
med andra, bättre, material. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. I bifogat yttrande redogör förvaltningen för genomförda och planerade 
åtgärder för att undvika spridning av gummigranulat, samt framtidsutsikter för 
konstgräsplaner. Arbetsutskottet föreslog 2019-03-18 (§ 19/19) nämnden att 
översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, § 19 
‒ Skrivelse 2019-03-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Yttrande över motion från Centerpartiet avseende minska spridningen av 

mikroplaster 
‒ Motion från (C) 2019-01-31: Minska spridningen av mikroplaster  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, yttrande över 

Centerpartiets motion om att minska spridningen av mikroplatser, till 
kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 24   KFN/2019:6 – 010 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 
Håkan Persson, kommunpolis, informerar om: 
‒ Sin roll och sitt uppdrag, samt polisens organisation regionalt och lokalt. 
‒ Brottsstatistik i Lomma kommun, i jämförelse med andra skånska kommuner. 
‒ Framgångsfaktorer och utmaningar för det brottsförebyggande arbetet. 
‒ Vikten av samverkan mellan kommun och polis. 
 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om: 
‒ 5 miljoner kronor är särskilt avsatta i kommunens budget år 2019 för digitalisering 

och innovation. UKF-förvaltningen har fått en ansökan på 420 000 kronor godkänd 
som rör digital hantering av uthyrning, för att öka tillgängligheten och 
lokalutnyttjandet.   

 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:  
‒ Oroligheter på fritidsgårdarna under vissa helger i februari och mars. 
‒ Parkourbanan i Bjärred har börjat byggas, invigning blir preliminärt i början av juni.  
‒ Statsbidrag i form av sommarlovspengar för år 2019. 
‒ Lokalerna på Poppelgatan som kommunen hyr, och i sin tur hyr ut till 

kampsportsföreningarna, är uppsagda. Föreningarna har tillgång till lokalerna fram 
till den 30 juni.  

‒ Skol-IF – möjlighet att starta elevdrivna idrottsföreningar på skolorna. Två skolor i 
kommunen har startat föreningar, och ytterligare två är på gång.  

‒ Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar i Lomma kommun jämfört med övriga 
skånska kommuner. Lomma kommun har flest antal 
deltagartillfällen/kommuninvånare (10,6) i Skåne. 

‒ Planerade löpslingor och vandringsleder i kommunen.  
‒ Folkhälsa blir ett allt viktigare begrepp inom kultur- och fritidsverksamheten, fokus 

är inte längre enbart på barn och unga, utan på hela befolkningen.  
‒ Nuläge och tidsplaner för fyra pågående utredningsuppdrag: kulturskolan, 

bibliotek i Bjärred, ramverk för likställighet för föreningar, elitstöd till 
idrottsföreningar.  

‒ Amfiteatern i Lomma. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Information angående oroligheter på fritidsgårdar i kommunen, dnr KFN/2019:32 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 25    
 

Övrigt 

 
Ärendebeskrivning 
Martin Ericsson (FB) lyfter fråga om Löddesnäsparken, som han menar behöver 
fräschas upp då underhållet av parken är eftersatt. I samband med en eventuell 
restaurering av parken föreslår Martin att två padelbanor kan anläggas i området.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
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KFN § 26   KFN/2019:5 - 800 

   
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 
Ärendebeskrivning 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-18, §§ 15-20 
‒ Avsägelse avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2019-

03-04, dnr KS/KF 2019:119 
‒ Avsägelse avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2019-

03-14, dnr KS/KF 2019:141 
‒ Revisionsrapport 2019-03-29: Granskning avseende effektivitet och produktivitet  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  
 


