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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-05-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Teams   
Tid 2021-05-03, kl. 18:30-19:34 

 
 

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 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Viktor Bille (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Janina Pettersson (M) 
Amy Jerneborg (C) 
Lotten Holmgren (L) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Mattias Leion (S) 
Oscar Sedira (SD) 
Rolf Viberg (FB) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2021-05-10 
 
 
 
 

Paragraf  
§22-§28 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-05-03   

Paragrafer §22-§28   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-05-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-06-02 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 22   KFN/2021:35 - 042 
 
 

Beslut om ekonomisk uppföljning 2021-01-01 - 2021-03-31 
(Kvartalsrapport - temaredovisning) 

 
 
 

Förslag till beslut: 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställt av fullmäktige 2019-03-14 (§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. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – mars och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, § 
16. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott 2021-04-19, § 16 
‒ Skrivelse 2021-04-14 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Kvartalsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31 
‒ Sifferbilaga, utfall januari - mars 2021 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2021, och översänder 

den till kommunstyrelsen.  
 
./. Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 23   KFN/2021:13 - 010 
 
 

Beslut om lokalbehovsplan 2021 

 
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 2021. Planen, som omfattar 
perioden 2021 – 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). 
 
Lokalbehovsplanen har tagits fram i samverkan med förvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid arbetet med lokalbehovsplanen har hänsyn till 
barnkonventionen tagits i de fall barn och ungdomar har påverkats. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-03, § 
17. 

 
Beslutsunderlag  
‒  Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-03, § 17 
‒  Skrivelse 2021-04-14 från förvaltningschef och utredningschef 
‒  Lokalbehovsplan KFN 2021 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, lokal- och 

markbehovsplan 2021 till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
./. Bilaga. 

_____________________ 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (10) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-05-03 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 24   KFN/2021:30 - 880 
 
 

Beslut om remissvar avseende SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildande 
och utbildning 

 
 
 

Ärendebeskrivning  
Lomma kommun har fått i uppdrag att ge ett remissvar på Skolbibliotek för bildning 
och utbildning (SOU 2021:3). Lomma kommun ger ett sammanfattat svar från barn- 
och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det är kultur- och 
fritidsnämnden i Lomma kommun som ansvar för skolbiblioteksverksamheten. I 
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet.  
 
Sammanfattning  
Betänkandet lyfter tre viktiga punkter; rektors ansvar, skolbibliotek ska vara 
organiserad inom egna skolenheten och att skolbibliotekarien har en central 
betydelse.  
 
I Lomma kommun är folk- och skolbiblioteksverksamheten organiserad som en enhet. 
Detta samarbete kan ge stora fördelar kring rekrytering av bibliotekarier, enklare 
rutiner kring inköp av medier och hantering av statliga inköpsstödet, bättre 
samordning i utformande av skolbiblioteksplaner t.ex. kring läsfrämjande och MIK, ett 
större samarbete mellan bibliotekschefer och rektorer i ledningen av skolbiblioteken. 
Möjligheten för denna organisering av verksamheten borde finnas inskriven i 
förslaget.  

 
Genom skolbiblioteksplanen och kontinuerligt uppföljning- och utvärdering bör 
skolbiblioteket bli en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Dialogen om 
biblioteksplanen bidrar till att biblioteket blir allas angelägenhet. Samarbetet mellan 
skolbibliotekarier och lärare är en förutsättning för att skolbibliotekets verksamhet ska 
kunna användas som en del i undervisningen. Arbetet med medie- och 
informationskunnighet behöver stärkas på många skolor, utbildade skolbibliotekarier 
har potential att utgöra en nyckelroll i detta sammanhang. Dessutom behöver 
skolbiblioteken i större utsträckning nyttjas för att stärka elevers digitala kompetens. 
 
Samråd  
Vid beredning av remissvar på SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning har 
förvaltningen samrått med barn- och utbildningsnämndens förvaltning. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, § 
18. 
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KFN § 24 (fort.)  KFN/2021:30 – 880 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, §18 
‒ Remissvar 2021-04-13 Lomma kommun gällande SOU 2021:3 skolbibliotek för 

bildning och utbildning 
‒ Information om remissvar SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning 
‒ SOU 2021:3 skolbibliotek för bildning och utbildning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:  
‒  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 

remissvar över SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning.  
 

./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Regeringskansliet 
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KFN § 25   KFN/2021:37-214 
 
 

Information om begäran om förstudieoffert gällande konstgräsplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om begäran om förstudieoffert 
gällande konstgräsplan i Borgeby. En av konstgräsplanerna i Borgeby som invigdes 
2007 behöver ersättas.  
 
Kultur- och fritidschefen informerar vidare om en beställargrupp för konstgräs i 
Sverige, i beställargruppen är bland annat naturvårdsverket är inkluderade. 
Beställargruppen behandlar hur man bäst handlar upp konstgräs, gruppen tar in alla 
frågor om sanering, miljö, när förbrukningstiden är slut och vad gör man då. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar in konsult som ser över vad det finns för alternativ, 
vad som är beprövat, hur många timmar per vecka kan man spela och vilka 
förhållanden krävs.  
 
Förvaltningen kommer tillbaka till nämnden när samhällsbyggnadsförvaltningen 
återkommit med förstudieofferten.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, § 
19. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, § 19 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens information om 
begäran om förstudieoffert gällande konstgräsplan i Borgeby.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
UKF 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KFN § 26   KFN/2021:38-000 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:  
‒ Fritidsbanken invigs 19 maj 2021 och verksamheten kommer finnas i gula 

paviljongen mitt emot kommunhuset  
‒ Den nya bibliotekschefen börjar sin anställning 2021-05-17 
‒ Kulturstrategin presenteras för nämnden i juni 2021   
‒ Eventuellt samarbete mellan kultur- och fritid och kommunens LSS verksamhet  
‒ Uthyrning restriktioner- från och med 2021-04-30 får vuxna träna inomhus- 

verksamheterna för äldre kan dras igång- i enlighet med de restriktioner som 
Smittskydd Skåne /Region Skåne har  

‒ Samverkans projekt med Åkarp, Hjärup och Kävlinge kommunerna- samverkan 
runt kultur- samordna evenemang- dubbelkolla hjärup 

 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Investeringsplaneringsgruppen 
‒ Förvaltningschefen kommer avsluta sin anställning i oktober 2021 och en 

rekrytering pågår som kan vara klar snarast 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:  
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner information från 

förvaltningen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 27   KFN/2021:10-000 
 
 

Beslut om godkännande av anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-04-19, §§ 16–20  
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §22 - Avstämning av 

tillväxtpost 2021  
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §23 - Fastställande av 

budgetförutsättningar och ramar 2022–2025 samt mål enligt god ekonomisk 
hushållning  

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 §24 – Hemställan från kultur- 
och fritidsnämnden om investeringsmedel för anläggande av basketplan på 
Borgeby IP  

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 30 – Förslag till satsning på 
trygghetsskapande åtgärder 2021–2024 och ianspråktagande av avsatta resurser 
för att stärka nämnderna i deras arbete med satsning på trygghetsskapande 
åtgärder  

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03.24, § 31 - Beslut om internremiss 
Miljömålsprogram för Lomma kommun 2021–2028  

‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §71 - Beslut 
om att skicka plan för mottagande, etablering, delaktighet och inkludering i 
Lomma kommun på remiss  

‒ Remiss från utbildningsdepartementet SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och 
utbildning  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan om inkomna och avgivna 

skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten
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KFN § 28   KFN/2021:38-000 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande tackar Amy Bergstrand (C) för tiden i kultur- och fritidsnämnden och 
önskar lycka till i barn- och utbildningsnämnden. Amy Bergstrand (C) ersätts i kultur- 
och fritidsnämnden av Gunilla Frostgård.  
 
Martin Ericsson (FB) efterfrågar redovisning av kulturfesten, kultur- och fritidschefen 
informerar att den är färdigställd och redovisas vid kultur- och fritidsnämndens nästa 
sammanträde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur-och fritidsnämnden godkänner informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


	Beslutsunderlag
	Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

