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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Stationen 2.0, Bjärred   
Tid 2019-06-10, kl. 18:30-20:54 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Gunilla Ragnestam 
Marc Schildt (M) 
Ann Haluzova (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Viktor Bille (C) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Linus Telsing (M) 
Martin Ericsson (FB) 
 

ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande, §§ 36-47, 49-54    
ersätter Sebastian Merlöv (S), § 48 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Natalia Engstedt (SD) 
ledamot 

Övriga deltagare Attila Beck (M) 
Janina Pettersson (M) 
Amy Jerneborg (C) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Rolf Viberg (FB) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Kit Armini 
Ingela Roxenby 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare, §§ 36-47, 49-54 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
kulturskolechef, §§ 36-37 
verksamhetschef resurscentrum, § 36 

Utses att justera Sebastian Merlöv 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-06-13 
 
 
 

Paragraf  
§36-§54 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv, §§ 36-47, 49-54     Anne Wilhelmsson, § 48 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-10   

Paragrafer §36-§54   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-06-14 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-07-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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KFN § 36    
 
 

Information om Barnens Bästa 

 
Ärendebeskrivning 
Ingela Roxenby, verksamhetschef resurscentrum, informerar om Barnens Bästa – 
kommunens plattform för samverkan mellan UKF- och socialförvaltningen. Samarbetet 
startade år 2016, på initiativ av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
Ingela informerar om de mål och aktiviteter som styrt verksamheten sedan starten, 
hur organisationen ser ut, samt olika samverkansprocesser som verksamheten arbetar 
med.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
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KFN § 37   KFN/2018:39 - 000 
 
 

Information om kulturskoleutredning 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolan i Lomma kommun är populär. Cirka 25 % av alla barn och ungdomar 
deltar eller har deltagit i verksamheten. Detta har medfört att de flesta kurserna i 
kulturskolan har haft kö. Förvaltningen fick ett uppdrag från kultur- och 
fritidsnämnden 2018-05-07 (§ 29) att utreda köerna till kulturskolan.  
 
Då flera faktorer påverkar är det viktigt att utreda kulturskolans helhet och analysera 
bakomliggande faktorer. Detta har gjorts i utredningen, som genomförts av 
kulturskolechef Kit Armini.  
 
Utredningen är i nuläget ett utkast, och den slutgiltiga versionen kommer att 
presenteras på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti 2019. I den slutliga 
versionen vägs synpunkter och kommentarer in från arbetsutskottet och nämnden i 
maj respektive juni.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 31 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Utkast kulturskoleutredning 190516 
‒ Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-07, § 29 – Uppdrag till förvaltningen att 

utreda åtgärder för att minska köerna till kulturskolan 
 
Nämndens handläggning 
Kit Armini, kulturskolechef, informerar om utredningen. Nämnden ställer frågor och 
kommer med synpunkter kopplade till materialet.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen om kulturskoleutredningen till 

handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 38   KFN/2019:42 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning 2019-01-01 – 2019-05-31 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19 (§ 34), 
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. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – maj och helårsprognos, samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 32 
‒ Skrivelse 2019-06-10 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Månadsuppföljning maj 2019 - Rapportbilaga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsuppföljning för maj 2019, och 

översänder den till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Akten 
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KFN § 39   KFN/2019:43 - 042 
 
 

Förslag till investeringsbudget och driftbudget 2020, samt översiktlig 
planering 2021-2023 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för 2020 och planeringsramar 2021 – 
2023. Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram. Förvaltningen har tagit fram 
förslag till driftbudget och investeringsbudget. Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott beslutade 2019-05-27 (§ 33) att föreslå nämnden att godkänna 
förvaltningens förslag till budget.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 33 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-15, § 29 
‒ Skrivelse 2019-05-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Budget 2020 KFN 
‒ Budget kulturverksamhet 2020  
‒ Budget fritidsverksamhet 2020 
‒ Bilaga budget 2020 KFN drift  
‒ Bilaga budget 2020 KFN investering  
 
Nämndens handläggning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om ett par mindre redaktionella 
ändringar som gjorts i underlaget sedan arbetsutskottet behandlade ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till driftbudget och 

investeringsbudget 2020. 
 
./. Bilaga A, B, C, D, E.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef UKF 
Akten  
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KFN § 40   KFN/2019:38 - 010 
 
 

Förslag till nämndsplan 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. 
Enligt kommunens kvalitets- och styrsystem ska nämnderna upprätta nämndsplaner. 
Nämndsplanerna ska skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden 
fastställa sin nämndsplan för det kommande året. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag till 
preliminär nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2020. Förslaget till preliminär 
nämndsplan innehåller nämndsmål och mått som täcker in de fyra övergripande 
målen Kvalitet i framkant, Trygghet i livets alla skeden, Balanserat hållbarhetsarbete 
och Den kommunikativa kommunen. Planen innehåller även ett riktat mål från 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-05-27 (§ 34), och 
beslutade då att sänka måttet "Utlåningen - antal media/invånare" från minst 11 till 
minst 10. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 34 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-15, § 30 
‒ Skrivelse 2019-05-20 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan 2020, kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner preliminär nämndsplan för kultur- och 

fritidsnämnden år 2020 i enlighet med bilaga.  
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef UKF 
Akten 
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KFN § 41   KFN/2019:61 - 214 
 
 

Revidering av biblioteksplan 

 
Ärendebeskrivning 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet. Av lagens förarbeten framgår att planen syftar till 
att underlätta samordning mellan biblioteksresurser inom kommunerna.  
 
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för 
biblioteksverksamheten 2019-2024. Den första biblioteksplanen godkände kultur- och 
fritidsnämnden år 2009. Den andra revideringen gjordes av kultur- och fritidsnämnden 
år 2015.  
 
De viktigaste förändringarna i föreslagen biblioteksplan är följande:  
 
‒ främja läsning bland barn och unga.  
‒ förstärkning av skolbiblioteken. 
‒ verkställa KFN:s uppdrag att utreda förutsättningar för ett nytt folkbibliotek i 

Bjärreds centrum. 
‒ insatser för att bidra till ökad digital kompetens.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 35 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Biblioteksplan Lomma kommun 2019-2024  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag på biblioteksplan för 

Lomma kommun 2019-2024. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Författningssamling 
Bibliotekschef  
Akten  
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KFN § 42   KFN/2019:63 - 820 
 
 

Rökförbud på kommunens idrottsplatser 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har två idrottsplatser, en i Lomma och en i Borgeby. På 
idrottsplatserna bedrivs det skolverksamhet på dagtid och föreningsverksamhet på 
kvällstid och helger. 
 
Då många barn och ungdomar vistas på idrottsplatserna föreslår förvaltningen ett 
totalt rökförbud inom området för idrottsplatserna.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 36 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett totalt rökförbud inom området för 

idrottsplatserna i Lomma och Borgeby. 
______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 43   KFN/2019:64 - 820 
 
 

Uppdrag om förstudie för BOJK-området 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun började utreda möjligheterna för en restaurangverksamhet vid 
Bjärreds optimistjolleklubbs lokaler för fyra år sedan. Länsstyrelsen bedömer att 
marken inte är lämplig att bygga en restaurang på. Kommunstyrelsen har därför 
beslutat (KS § 80/19) att återkalla planuppdraget och istället utreda hur området kan 
utvecklas inom gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen och representanter från KFN och TN har besökt området och kan 
konstatera att byggnaderna är i dåligt skick och att det måste göras något oberoende 
på hur helheten i området kommer att se ut.  
 
BOJK (Bjärreds optimistjolleklubb) har angett att de behöver:  
‒ Omklädningsrum med dusch och toaletter, både för tjejer och killar. 
‒ Förråd för segel och jolleutrustning 
‒ Förråd för motorbåtssaker, som bensindunkar, bojar, flaggor, ankare etc.  
‒ Klubbstuga med toalett och kök 
‒ Veranda eller uteplats 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 37 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att be om en 

förstudieoffert hos samhällsbyggnadsförvaltningen angående klubblokaler för 
BOJK enligt de önskemål som klubben angett. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 44   KFN/2019:60 - 860 
 
 

Uppdatering av kulturgarantin 

 
Ärendebeskrivning 
En kulturgaranti är ett politiskt förankrat beslut som garanterar kultur till en definierad 
målgrupp. Det ska finnas en avsatt budget och en tydlig ansvarsfördelning. En 
kulturgaranti måste korrelera med skolans styrdokument. Ungefär hälften av Skånes 
kommuner arbetar med någon form av kulturgaranti enligt Region Skånes 
undersökning 2011. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om kulturgarantin 2014-01-27 (§ 5). Omvärlden 
har förändrats sedan dess, antalet elever har gått upp och det har skett en stor 
utveckling i förvaltningen främst genom ökat samarbete. Det finns också ett ökat 
behov av att koppla kulturgarantin till undervisning. Kulturgarantin behöver därmed 
uppdateras och kompletteras. 
 
Kulturgarantin har uppdaterats och förtydligats inom följande områden: 
‒ Kopplingen till läroplanen 
‒ Rollbeskrivning 
‒ Elevens perspektiv har lyfts fram 
‒ Kulturgarantiplan ska tas fram 
‒ Ekonomi 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 38 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Bilaga: Kulturgaranti i Lomma kommun 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på uppdatering av 

kulturgarantin. 
 
 ./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Akten 
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KFN § 45   KFN/2019:62 - 060 
 
 

Förslag på avtal angående stöd till idrotts- och friluftsföreningar 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen stöttar idrotts- och friluftsföreningar via bidrag. Det finns olika typer av 
bidrag: 
 
‒ Verksamhetsbidrag: Bidrag kopplat till verksamhetens omfattning. Motsvarar 

ungefär LOK-bidragets storlek.  
‒ LOK-stöd: Lokalt aktivitetsstöd, detta bidrag är kopplat till antalet deltagare och 

aktiviteter föreningen har. Föreningen rapporterar in aktiviteter till kommunen.  
‒ Lokalstöd: Extra bidrag till föreningar som står för egen lokal.  
‒ Lokalsubvention: Bidrag till föreningar som hyr kommunala anläggningar. Detta 

bidrag infördes när nolltaxan togs bort.  
 
Dessutom finns det möjlighet för föreningar att söka extra pengar för projekt och 
offentliga evenemang. Dessa ska inte regleras i föreslagna avtal.  
 
Det finns en fastställd budget för föreningsbidragens storlek. Denna summa fördelas 
ut på kommunens föreningar under året. Storleken på bidraget är beroende av hur 
mycket aktivitet en förening har men också hur mycket aktivitet övriga föreningar har. 
Ju mer aktivitet föreningarna har, desto mindre blir varje aktivitet värd. Det är därför 
väldigt svårt att beräkna hur stort bidrag en förening får under ett år. 
Bidragshanteringen är administrativt betungande för föreningarna och för 
förvaltningen.  
 
För att underlätta den administrativa hanteringen och också möjliggöra för föreningar 
att på förhand veta hur stort bidrag varje förening förväntas få så föreslår 
förvaltningen att det skrivs avtal med alla föreningar. Dessa avtal ska reglera storlek på 
bidraget. Summan revideras via de årliga samtal föreningen har med förvaltningen. 
Avtalen och dess villkor är individuella för varje förening. 
 
Förvaltningen föreslår att förslag på avtal skickas ut på remiss till berörda föreningar. 
Föreningarna erbjuds komma med synpunkter fram till den 13 september. 
Synpunkterna beaktas inför beslut på nämndens sammanträde i september. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-27 (§ 39) om en ändring 
i avtalsförslaget, gällande att det ska finnas olika alternativ för antal 
utbetalningstillfällen per år.   
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Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 39 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Förslag på mall för avtal angående stöd till idrotts- och friluftsföreningar 
 
Nämndens handläggning 
Nämnden diskuterar det förslag till avtalsmall som förvaltningen har tagit fram, och 
uppmärksammar en redaktionell ändring som behöver göras, gällande antal 
barn/ungdomar i verksamheten.   
 
Nämndens överläggning 
Sebastian Merlöv (S) yrkar att nämnden inte beslutar om att anta det föreslagna 
avtalet, utan endast uppdrar åt förvaltningen att skicka ut avtalsförslaget på remiss till 
berörda föreningar.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att 
bifalla det. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, efter redaktionell 

ändring, skicka ut avtalsförslaget på remiss till berörda föreningar.  
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 46   KFN/2019:50 - 000 
 
 

Svar på skrivelse angående ljusnedskräpning 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fått en skrivelse från Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 
angående ljusnedskräpning. I skrivelsen ställs frågan om kommunen har gett tillstånd 
till störande ljusanläggningar och om det finns en övergripande naturmiljöpolicy. 
 
Förvaltningen föreslår följande svar på skrivelsen: 
 
Kultur- och fritidsnämnden äger inga ljusanläggningar utan hyr dessa. Vid varje 
nybyggnation söks det erforderliga tillstånd.  
 
Det finns ett övergripande naturmiljöprogram för Lomma kommun. Detta finns 
tillgängligt via kommunens hemsida. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 40 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Skrivelse från Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 2017-11-09 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner svar på skrivelse om ljusnedskräpning och 

skickar svaret till Naturskyddsföreningen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred 
Akten 
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KFN § 47   KFN/2019:55 - 443 
 
 

Svar på skrivelse från LOBAS angående träningstider 

 
Ärendebeskrivning 
Lobas vill överklaga halltidsfördelningen för säsongen 2019/2020, eftersom de har 
tappat ytterligare värdefull tid i Pilängshallen P1. De skriver att de redan idag har svårt 
att få ihop träningstiderna för sina ungdomslag. Det största problemet är bristen på 
träningstider i fullstora idrottshallar. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på skrivelsen.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 41 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Skrivelse från LOBAS 2019-05-09 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att svara LOBAS enligt 

förslaget.  
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 48   KFN/2019:54 - 805 
 
 

Svar på elitstödsansökan från Borgeby FK 

 
Ärendebeskrivning 
Borgeby FK gick i våras upp i näst högsta serien i det nationella seriesystemet på 
damsidan. Spelet i näst högsta fotbollsserien kräver långa resor till bortamatcher. Inför 
förvaltningens utredning om ett eventuellt elitstöd så har Borgeby FK svarat på hur ett 
stöd kan se ut för deras del. I väntan på att utredningen blir klar så ansöker klubben 
om ett elitstöd på 250 000 kronor för innevarande år.   
 
Förvaltningen föreslår att ansökan om elitstöd till Borgeby FK avslås. Avslaget 
motiveras av att kultur- och fritidsnämnden inte har någon budgetpost för 
oförutsedda utgifter och av att förvaltningen är ålagd att tillämpa kommunallagens 
krav på likställighet. Ett medgivande till Borgeby FK om extra ekonomiska resurser kan 
komma att uppfattas som praxis av övriga föreningar i Lomma kommun, vilket kan 
komma att medföra betydligt ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 42 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Ansökan om elitstöd från Borgeby FK 2019-05-08 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Borgeby FK om elitstöd.  
 
Jäv 
Med anledning av jäv deltog inte Sebastian Merlöv (S) i ärendets handläggning.  
______________________ 
 
Sändlista  
Borgeby FK 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 49   KFN/2019:53 - 108 
 
 

Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering LUKAS –  

2019-01-01 – 2019-04-30 

 
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 en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 har det inkommit 9 synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen att 
det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 43 
‒ Skrivelse 2019-05-17 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 

2019-04-30 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 50   KFN/2019:65 - 214  
 
 

Uppdrag om projektplan för flytt av Lomma IP 

 
Ärendebeskrivning 
Sebastian Merlöv (S) initierade ärendet på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2019-05-06 (§ 34). Han föreslog då att förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
upprättande av en långsiktig projektplan, i samråd med andra förvaltningar, för flytt av 
Lomma IP till Habo Ljung-området. På kort sikt ska uppdraget även innefatta 
genomförande av ett antal åtgärder vid Lomma IP, såsom uppförande av en temporär 
kontorsbarack och fyra extra toaletter, samt en översyn av belysningen på området. 
Vidare föreslogs att förvaltningen skulle återkomma till nämnden med en första 
avrapportering kring ärendet på sammanträdet den 30 september. 
 
Ordförande Carin Hansson (M) meddelade på sammanträdet 2019-05-06 att ärendet 
skulle behandlas på nästkommande arbetsutskotts- och nämndsammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2019-05-27 (§ 44) att föreslå nämnden att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en projektplan för flytt av Lomma IP, samt en åtgärdsplan för 
Lomma IP med åtgärder på kort sikt. Projektplan och åtgärdsplan föreslogs 
presenteras för nämnden efter sommaren. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 44 
‒ Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-05-06, § 34 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en projektplan för 

flytt av Lomma IP, samt en åtgärdsplan för Lomma IP med åtgärder på kort sikt. 
Projektplan och åtgärdsplan ska presenteras för nämnden efter sommaren. 

______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 51   KFN/2019:59 - 010 
 
 

Skrivelse från (FB) angående utredning om kulturhus/bibliotek i Bjärred 

 
Ärendebeskrivning 
Rolf Viberg (FB) har inkommit med en skrivelse angående kulturhus/bibliotek i Bjärred. 
I skrivelsen föreslår Fokus Bjärred att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att:   
‒ Utreda vilket innehåll ett kulturhus/bibliotek i Bjärred ska ha. 
‒ Utreda olika placeringsalternativ för ett kulturhus/bibliotek i Bjärred. 
‒ Utreda den arkitektoniska utformningen av ett kulturhus/bibliotek i Bjärred med 

hänsyn till Bjärreds karaktär samt Lomma kommuns historia och framtid.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-27 (§ 45) att föreslå 
nämnden att avslå Fokus Bjärreds förslag till uppdrag, med hänvisning till de 
utredningsuppdrag som förvaltningen redan bedriver inom samma område. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, § 45 
‒ Skrivelse från (FB) angående utredning om kulturhus/bibliotek i Bjärred 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden avslår Fokus Bjärreds förslag till uppdrag, med 

hänvisning till de utredningsuppdrag som förvaltningen redan bedriver inom 
samma område.  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 52   KFN/2019:6 - 010  
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:  
‒ Verksamhetsövergång för Pilängsbadet, som preliminärt kommer att ske den 1 

augusti.  
‒ Att förvaltningen vid informationspunkterna framöver, efter önskemål från 

arbetsutskottet, regelbundet kommer redovisa aktuell status för pågående 
utredningar och uppdrag.  

 
Martin Persson, förvaltningschef, informerar om en genomförd 
medarbetarundersökning. Resultaten redovisas för nämnden efter sommaren.  

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 53    
 
 

Övrigt 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson (M) meddelar att arbetsutskottets sammanträde den 19 
augusti flyttas från kl. 15:00 till kl. 10:00.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
KFNAU



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (22) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-06-10 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 54   KFN/2019:5 - 800  
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 
Ärendebeskrivning 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-27, §§ 31-47 
‒ Skrivelse 2019-05-08: Ansökan om elitstöd 2019 Borgeby FK 
‒ Tekniska nämnden 2019-05-06, § 39: Beslut om internremiss av dagvattenpolicy 

för Lomma kommun 
‒ Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 41: Godkännande av avsägelse från Henri 

Gosse (S) avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt 
fyllnadsval med anledning härav 

‒ Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 50: Årsredovisning med koncernredovisning för 
år 2018 samt revisionsberättelse, avsättande till resultatutjämningsreserv samt 
hantering av ackumulerat underskott i VA-verksamheten. Tillika fråga om 
ansvarsfrihet 

‒ Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 52: Revidering av regler för hantering av 
anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost 

‒ Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 53: Revidering av regler för budgetering, 
redovisning och uppföljning av investeringar 

‒ Skrivelse 2019-05-21: Förtydligande gällande internremiss av dagvattenpolicy 
‒ Skrivelse 2019-05-23: Underrättelse om samråd för förslag till detaljplan för 

Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola) 
‒ Skrivelse 2019-05-31: Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan för del 

av Borgeby 23:7 och del av Borgeby 23:6, Lomma kommun (Borgeby Slott) 
‒ Kommunstyrelsen 2019-05-08, § 80: Förslag till återtagande av planuppdrag 

avseende detaljplan för del av Bjärred 37:1 i Bjärred, Lomma kommun 
‒ Kommunstyrelsen 2019-05-08, § 92: Antagande av befolkningsprognos 2019-2024 

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


