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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-02-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2021-02-01, kl. 18:30-20:14 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Marc Schildt (M) 
Ann Haluzova (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Amy Bergstrand (C) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Martin Ericsson (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande, §§ 1, 3-6 
2:e vice-ordförande  
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Viktor Bille (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot, §§ 1, 3-6 

Övriga deltagare Linus Hesselbom (M) 
 
Attila Beck (M) 
Janina Pettersson (M) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Mattias Leion (S) 
Rolf Viberg (FB) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
 

 

tjg. ersättare för Oscar Magnusson (M), 
§2 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
tjg. ersättare för Martin Ericsson (FB), §2 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef  
kultur- och fritidschef 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-02-08 
 
 
 
 

Paragraf  
§1-§6 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (11) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-02-01 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-01   

Paragrafer §1-§6   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-09 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-03-03 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 1   KFN/2020:71 - 002 
 
 

Yttrande över remiss avseende Motion från Fokus Bjärred angående 
utvecklande av Sportcenter på Borgeby IP-området 

 
 

Ärendebeskrivning 
Fokus Bjärred har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Genom motionen 
önskar partiet att Lomma kommun tillsammans med berörda idrottsklubbar och andra 
relevanta intressenter ska driva en arbetsgrupp med målet att etablera en plan för 
utveckling av Borgeby IP-området till ett Borgeby Sportcenter.  

Yttrande  
Förvaltningen ser Borgeby IP som ett viktigt verksamhetsområde och mötesplats. I 
området bedriver flera föreningar träning och även motionärer från allmänheten 
nyttjar området. Förvaltningen har under ett antal år arbetat med att utveckla 
idrottsplatsen till att vara mer än enbart fotbollsplaner. De senaste fyra åren har det 
tillkommit beachhandbollsplan, löpslinga, grillplats, utegym, konstgräsplan samt 
hinderbana. Även en utomhusbasketplan i området är för närvarande under politisk 
behandling. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningar i syfte att öka 
samarbetet mellan dem och hitta gemensamma projekt i syfte att utveckla området.  
 
Förvaltningen ser inget behov av en separat arbetsgrupp kring idrottsplatsen då 
utvecklingsarbete pågår och underhåll sker i befintlig organisation.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-12, §1. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-12, §1 
‒ Yttrande över remiss avseende motion från fokus Bjärred angående utvecklande 

av Sportcenter på Borgeby IP 
‒ Remiss från kommunstyrelsen 
‒ Motion från Fokus Bjärred  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
yttrande.  

Reservation 
Martin Ericsson (FB) reserverar mot beslutet. 
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KFN § 1 (fort.)   KFN/2020:71 - 002 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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KFN § 2   KFN/2021:6 - 060 
 
 

Beslut om arrendeavtal angående Saltsjöbaden för LBTK 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden samt tekniska nämnden sa 2017 upp arrendeavtalet 
angående tennisbanor vid Bjärreds Saltsjöbad med syfte att omförhandla det med 
Lomma-Bjärred tennisklubb LBTK.  
 
Arrendeavtalet löper ut den 13 mars 2021. Kultur och fritidsnämnden vill att tekniska 
nämnden som är kommunens avtalspart, tecknar ett nytt avtal med en avtalslängd på 
10 år.  
 
Förslag på förändringar 
Kultur och fritidsnämnden vill ha en förändring jämfört med det gamla avtalet. Under 
punkt 6 står det i det gamla avtalet att Kultur och fritidsnämnden svarar för VA-
avgifter under arrendetiden sam arrendeavgifter för ovan nämnda markområde.  
 
Kultur och fritidsnämnden vill att arrendatorn står för dessa avgifter och att lydelsen 
blir: 
 
Arrendatorn svarar för VA-avgifter under arrendetiden samt arrendeavgifter för ovan 
nämnda markområde. 
 
Meningen angående Kultur- och fritidsnämndens bidrag ska strykas.  
 
I arrendeavtalet ska det stå att Kultur- och fritidsnämnden tecknar ett 
verksamhetsavtal med LBTK som säkerställer att allmänheten och andra föreningar får 
tillgång till området.  
 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-18, §2. 

Nämndens beredning 
Förtroendevalda i nämnden ställer frågor om ärendet till kultur- och fritidschef, 
förvaltningschef och ordföranden. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-18, §2 
‒ Skrivelse 2021-01-13 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Nuvarande arrendeavtal avseende tennisbanor vid Bjärreds Saltsjöbad 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att skriva ett nytt 

arrendeavtal med LBTK avseende tennisbanor vid Bjärreds Saltsjöbad. 
 
./. Bilaga. 

Jäv 
På grund av jäv har inte Oscar Magnusson (M) och Martin Ericsson (FB) deltagit i 
handläggningen av ärendet. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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KFN § 3   KFN/2020:7 - 000 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering KFN 2020-01-01 - 
2020-12-31 

 
 

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. 
 
Under perioden 2020-09-01 – 2020-12-31 har det inkommit 13 synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-18, §3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-18, §3 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2020-09-01 – 

2020-12-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2020-09-01 – 2020-12-31 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒  Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2020-09-01 – 2020-12-31.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 4   KFN/2021:8-000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och planer inför 2021 - kan ännu inte 

planera för engagemang som bryter mot covid-19 riktlinjer 
‒ Biblioteken är öppna men för en besökare i taget 
‒ Fritidsgårdsverksamheten är stängd men fritidspedagogerna är ute i kommunen 

men finns även tillgängliga via nätet 
‒ För kulturskolans verksamhet är det inga förändringar- allt förutom skapande 

verkstad är fortsatt digitalt 
‒ Anläggningarna är nedstängda  
‒ Rekrytering av ny bibliotekschef 
‒ Ledningsgrupp med kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 5   KFN/2021:10 - 000 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-18, §§1-4 
‒ Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §81/2020-12-03: Avseende beslut om 

antagande av ny renhållningsordning för Lomma kommun 
‒ Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
‒ Expedierad skrivelse från myndigheten för kulturanalys 2020-12-21: 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för kulturanalys 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan av inkomna och avgivna skrivelser. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 6   KFN/2021:9 - 000 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Martin Ericsson (FB) frågar om grillplatser i kommunen och önskar att förvaltningen 
ser över hur man skulle kunna komplettera med fler grillplatser. 
 
Ordförande Carin Hansson (M) tar med sig frågan till förvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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