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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-02-24 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp   
Tid 2020-02-24, kl. 18:30-19:44 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Marc Schildt (M) 
Ann Haluzova (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Linus Telsing  
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 Linus Telsing (M) 
Attila Beck (M) 
Janina Pettersson (M) 
Max Kristensson (M) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Mattias Leion (S) 
Oscar Sedira (SD) 
 
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, 2020-02-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§1-§8 

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 fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-02-24   

Paragrafer §1-§8   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-03 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-03-25 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 1   KFN/2020:8 - 042 
 
 

Bokslut 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem 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. 
 
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra 
enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om 
ekonomiska avvikelser, större händelser under året, verksamheternas måluppfyllelse, 
samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut 
ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut 
för år 2019 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text 
avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 1. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Prorotkoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, §1 
‒ Skrivelse 2020-01-31 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Bokslut 2019: Kulturverksamhet  
‒ Bokslut 2019: Fritidsverksamhet   
‒ Bokslut 2019: sifferbilaga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2019 avseende kultur- och 

fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen, och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga A, B, C. 
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KFN § 1 (fort.)   KFN/2020:8 - 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
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KFN § 2   KFN/2019:38 - 010 
 
 

Verksamhetsplan 2020 - Förvaltningsplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2019-06-10 (KFN § 40/19), 
behandlat nämndsplan för år 2020. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma 
kommun, skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsens har, vid 
sammanträdet 2019-10-02 (KS §153/19), behandlat aktuell nämndsplan. Kultur- och 
fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2019-11-25 (KFN § 98/19), fastställt 
nämndsplan för år 2020. 
 
Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden 
för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen för det 
kommande året. Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningschefens 
planeringsdokument för det övergripande utvecklingsarbetet 2020. Till förvaltningens 
verksamhetsplan bifogas även verksamhetsplanen för kultur och fritid där aktiviteter 
och insatser koppats till nämndsmålen konkretiseras. Genom att bifoga dessa båda 
verksamhetsplaner får nämnden en fördjupad bild av förvaltningens utvecklingsarbete 
2020.  
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 2. 
 
Martin Persson, förvaltningschef och Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef redogör 
för ärendet avseende verksamhetsplan för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, §2 
‒ Skrivelse 2020-01-30 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Verksamhetsplan 2020- förvaltningen 
‒ Verksamhetsplan 2020- Kultur och fritid 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒    Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra avseende förvaltningens 

förslag till verksamhetsplaner för år 2020. 
 

./. Bilaga A, B. 
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KFN § 2 (fort.)   KFN/2019:38 - 010 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Författningssamling  
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KFN § 3   KFN/2020:10 - 040 
 
 

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att 
respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. 
Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒  Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. 
 
Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom nämndens 
verksamhetsområde. Inför framtagandet av kontrollplanen har verksamheten utgått 
från förgående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, 
dess resultat och avvikelser tagits upp. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund 
för den nya planen för intern kontroll som tas i nämnden i mars månad. Därefter har 
en riskanalys genomförts som avser innevarande år. Samtliga identifierade risker 
redovisas nedan i riskmatrisen. Områden där riskerna bedömts som viktiga att 
kontrollera har inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla 
identifierade kontrollaktiviteter ingår i planen. 
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KFN § 3 (fort.)   KFN/2020:10 - 040 
 
Specifika områden för intern kontroll 2020 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa 
en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet 
(Barnkonventionen som svensk lag. Regeringens hemsida). 
 
Förvaltningen bedömer att barnkonsekvensanalyser behöver göras för att säkerställa 
att barns rättigheter finns med i nämndens beslutsfattande. En barnkonsekvensanalys 
är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. 
Barnkonsekvensanalysen måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. 
 
Delegationsbeslut 
Förvaltningen konstaterar att nämndens delegationsplan och förvaltningschefens plan 
för vidaredelegation ses över och anpassas kontinuerligt, vartefter verksamheternas 
behov ändras. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att rutiner för 
delegationsbeslut och anmälan av delegationsbeslut följs, så att handläggning sker på 
ett rättssäkert sätt. Förvaltningen ser därför att intern kontroll bör göras för att 
säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat 
anmäler vidaredelegationsbeslut till förvaltningschef samt att aktuella beslut anslås så 
att de vinner laga kraft och därigenom blir gällande. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, §3. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 3 
‒ Skrivelse 2020-01-12 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Plan för intern kontroll 2020  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2020 inom 

områdena Barnkonsekvensanalys och delegationsbeslut. 
 

./. Bilaga  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
Revisionen 
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KFN § 4   KFN/2019:53 - 108 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering- LUKAS 

 
 

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. 
 
Besvarande av frågor med politisk karaktär samordnas av kommunledningskontoret. 
 
Sammanlagt under perioden 2019-08-31 – 2019-12-31 har det inkommit fem 
synpunkter som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 4. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 4 
‒ Skrivelse 2020-01-10 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 

2019-12-31 
‒ Bilaga med alla inkomna synpunkter under perioden 2019-08-31 – 2019-12-31 
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KFN § 4 (fort.)   KFN/2019:53 - 108 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-08-31 – 2019-12-31.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 5   KFN/2020:11 - 214 
 
 

Förslag till yttrande över Detaljplan Bjärred 19:8 (Lövstedts väg) 
Bjärred, Lomma kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för Bjärred 19:8 m fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Lövstedts väg). 
 
Planområdet ligger i Bjärred och avgränsas av Folkungavägen i norr, Vinkelvägen i 
öster, Lövstedts väg i söder och Lingonvägen i väster. Planområdet omfattar cirka 19 
000 m2. 
 
Detaljplanens syfte är att för del av parkmark pröva lämpligheten för bostadsändamål 
samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark. Detaljplanen innebär också att 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Lomma kommuns kulturmiljöprogram 
skyddas genom varsamhetsbestämmelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträdet 2017-11-06 (KFN 
§ 74/17). Nämnden yttrade då sig enligt följande: 
 
Yttrande 
Förvaltningen vill särskilt understryka betydelsen av att: 
Grönytor som tas i anspråk för annat ändamål kompenseras. 
Kommunens kulturvärden vårdas. 
 
Miljöpåverkan 
Förslaget syftar till att för del av parkmark pröva lämpligheten för bostadsändamål. 
Frågan om miljökompensation har därför aktualiserats i planförslaget. I planförslaget 
visas att kompensation kommer att regleras i exploateringsavtal. 
 
Kultur 
Kulturmiljöprogrammet lyfter fram området kring Löfstedts väg som en miljö med 
kulturvärden att värna om och fastigheten Bjärred 19:14 (Löfstedts väg 6) är utpekad 
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I planförslaget anges att Bjärred 19:14 
åsätts med varsamhetsbestämmelse, som innebär att ändringar i byggnaden ska 
utföras med särskild varsamhet. 
 
Sammantaget har de frågor förvaltningen lyfter fram beaktats. Nämnden har därför 
inte någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Bjärred 19:8 m fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Lövstedts väg). 
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KFN § 5 (fort.)   KFN/2020:11 - 214 
 
Förvaltningen har, utöver nämndens tidigare yttrande, ingenting att erinra mot 
förslaget till detaljplan för Bjärred 19:8 m fl. i Bjärred, Lomma kommun (Lövstedts 
väg). 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 5. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, § 5 
‒ Skrivelse 2020-01-13 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Förslag till detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Lövstedts 

väg)- Underrättelse- Granskning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har 

någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för Bjärred 19:8 m fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Lövstedts väg). 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden? 
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KFN § 6   KFN/2020:6 - 001 
 
 

Pågående projekt och utredningar inom kultur och fritid 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2019-06-10, §52 om att förvaltningen ska 
redovisa aktuell status för pågående utredningar och uppdrag inom förvaltningen.  
 
Ordförande Carin Hansson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis redogör för 
ärendet avseende kultur- och fritidsnämndens pågående projekt och utredningar. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-01-29 från kultur- och fritidschef  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 7   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:  
‒  Nämndsdag för KFN 2020-03-06  
‒  Artikel i Lokaltidningen avseende kultur- och fritidsförvaltningens nya 

föreningslots  
‒  Artikel i Sydsvenskan avseende skolbibliotek i Lomma kommun 
‒  Artikel i Sydsvenskan avseende Fritidsgård för äldre 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 8   KFN/2020:4  

  
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-02-10, §§ 1-8 
‒ Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2019-09-19, §§ 21-31 
‒ Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2019-11-21, §§ 32-40 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-19: Underrättelse 

granskning av förslag till detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun (Lövstedts väg) 

‒ Skrivelse från Scandinavian Four 2020-01-31: Nya mediers inverkan på kultur och 
samhälle 2020-2030 

‒ Skrivelse från kommuninvånare 2020-02-06: Utställning på Lomma Bibliotek 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna och angivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


