
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (7) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-11-09 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2020-11-09, kl. 15:00-16:27 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Peppe Pollack (L) 
Sebastian Merlöv (S) 

ordförande 
vice-ordförande 
ersätter Marc Schildt (M) 
ledamot 
ledamot 

 
Övriga deltagare 

 
Filippa Bokelid 
Martin Persson  
Michael Tsiparis 
Helena Sääf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef  
mark- och exploateringschef 

Utses att justera Sebastian Merlöv   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-11-16 
 
 
 
 

Paragraf  
§59-§63 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-09   

Paragrafer §59-§63   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-11-17 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-12-09 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN AU § 59   KFN/2020:2 
 
 

Information från Helena Sääf avseende förhandlingar med Lomma 
ridklubb 

 
 

Ärendebeskrivning 
Exploateringschef Helena Sääf informerar om förhandlingar med Lomma ridklubb: 
‒ Ett nytt avtal med Lomma ridklubb skrivs för att ersätta tidigare avtal, få större 

utvecklingsmöjligheter av Habo fritidsområde och för att Lomma ridklubb ska 
kunna utveckla sin verksamhet 

‒ Markbytesavtal och dess förutsättningar 
‒ Lomma ridklubb avser bygga ett nytt ridhus - förhandsbesked beviljat 
‒ Lokalhyresavtal: 515 tkr/ år, hyrestiden 10 preliminärt, med start 1 april 2021 
‒ Avtal om verksamhetsstöd: 475tkr/ år under 10 år 
‒ Överenskommelse om återbetalning 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 60    
 
 

Beslut om ekonomisk uppföljning 2020-01-01 - 2020-10-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
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 årsredovisningen. 
 
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,  
 
Den ekonomiska perioden 2020-01-01 - 2020-10-31 stängde 2020-11-06, sifforna 
behandlas och presenteras därför vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-
11-23.  
 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis redogör för ekonomiskt utfall för kultur- och 
fritidsnämnden i oktober 2020.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 61   KFN/2020:48 - 041 
 
 

Beslut om fastställande av budget för KFN 2021 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2020-03-19, fastställt budgetramar för åren 
2021 – 2024. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i 
november 2019. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- 
och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen 
fastställdes. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2020-06-15, godkänt förslag till budget 2021 samt plan 
för ekonomin 2022-2024. Nämndens budgetförslag har behandlats av 
kommunstyrelsen 2020-09-30 och i kommunfullmäktige 2020-10-22. Enligt Styr- och 
kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämnds-budget 
före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som 
ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. Förvaltningen för 
utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till nämndsbudget 2021 för 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
 
Ordförande Carin Hansson redogör för ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-11-03 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Nämndsbudget 2021 – Budgetförslag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-06-15, § 41 
‒ Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-09-30, §114 
‒ Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-10-22, §73  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsbudget 2021 för kultur- och 

fritidsnämnden enligt förslag. 
 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 62   KFN/2020:56 - 806 
 
 

Beslut om revidering av taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet 

 
Ärendebeskrivning  
Centralen fritidsgård har öppnat upp lokaler för uthyrning och behöver därför ingå i 
taxor- och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
 
Reviderade tillägg är gulmarkerade i bilaga 1: F 05.1 - Översyn av taxor och avgifter för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet - reviderad taxa. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens bemyndigande har nämnden rätt att framgent 
fastställa bland annat avgifter vid upplåtelse av samlingslokaler och 
övernattningsavgifter. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-09-09 - Översyn av taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter 
‒ Bilaga 1: F 05.1 - Översyn av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet - reviderad taxa 
‒ B 03.1 - Bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändrade avgifter i taxor och avgifter för 

nämndens verksamheteter (F 05.1) enligt bilaga, att gälla från och med 2021-01-
01. 

 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 63   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ Information om en förening i Lomma kommun 
‒ En del föreningar som har ställt in sina verksamheter, kultur- och fritidsnämnden 

önskar att föreningarna ställer om sina verksamheter  
‒ Biblioteket är öppet, man har inte tillträde till den fysiska lokalen utan man kan 

ringa in till biblioteket och låna 
‒ Kulturplaketten 2020 
‒ Nämndskonferens med kultur- och fritidsnämnden ställs in detta år och vi tar nya 

tag nästa år 
‒ Kulturgarantin  
‒ Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
‒ Information om Kulturplaketten 2020 
‒ Bibliotekschef Göran Schmitz går i pension och en rekrytering av efterträdare 

påbörjas snarast 
‒ Samverkan med alla anläggningsansvariga i Skåne i slutet på januari 2021 
 
Beslutsunderlag 
‒ Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2020 november 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


