
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 1 (19) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, lokal Alnarp  
Tid 2019-09-30, kl. 18:30-20:47 

 
 

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

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Carl Emanuelsson, §§67-79 
ersätter Viktor Bille, §§ 67-79 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Janina Pettersson (M) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Mattias Leion (S) 
 
Martin Persson  
Filippa Bokelid 
Michael Tsiparis  
Linnea Berg 
Linnea Modigh 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
förvaltningschef 
nämndsekreterare 
kultur- och fritidschef 
praktikant 
kommuninvånare 
 
 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-10-07 
 
 
 
 

Paragraf  
§67-§79 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-30   

Paragrafer §67-§79   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-01 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KFN § 67    
 
 

Godkännande av närvaro 

 
 

Ärendebeskrivning 
Linnea Modigh och Linnea Berg godkänns närvaro på sammanträdet 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna närvaro. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 68    
 
 

Information avseende trygghetsfrågor 

 
 

Ärendebeskrivning 
Linnea Modigh och Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef informerar om ärendet.  
 
Det har inkommit en synpunkt i LUKAS systemet avseende platser i kommunen som 
ungdomar befinner sig på och ungdomars relation till samhället och trygghetsvärdar.  

 
Linnea Modigh menar att det är problematiskt från alla parter och ordföranden 
sammanfattar att det ska finnas plats för alla medborgare i vår kommun. Önskar att 
det finns en annan plats där ungdomar kan vara, där fältgrupper och trygghetsvärdar 
kan närvara. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 69   KFN/2019:42 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning 2019-01-01 - 2019-08-31 (Delårsrapport - 
temaredovisning) 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige, 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 – augusti och helårsprognos, samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, § 59. 
 
Per-Olof Pettersson redogör för den ekonomiska uppföljningen för 2019-01-01 - 2019-
08-31.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §59 
‒ Skrivelse 2019-09-17 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Delårsrapport: Kultur 2019-01-01 - 2019-08-31 
‒ Delårsrapport: Fritid 2019-01-01 - 2019-08-31 
‒ Bilaga: delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒      Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport för 2019, och översänder 

den till kommunstyrelsen. 
 

./. Bilaga A, B, C. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KFN § 69 (fort.)  KFN/2019:42 - 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 70   KFN/2019:81 - 040 
 
 

Uppdrag till förvaltningen: Översyn av samtliga taxor och avgifter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se sammanställa och 
se över taxorna inom nämndens verksamhetsområde.    

 
Taxorna ska redovisas årligen i oktober. I samband med detta ska taxorna ses över och 
revideras. Taxorna redovisas i bifogade sammanställning. 
 
Förändringar  
En förändring har skett under året. Avgiften för körsång i Kulturskolan har ändrats från 
300:- till 450:- för att anpassas till Kulturskolans övriga taxor. Förändringen redovisas i 
bifogade författningssamling L 09.  
 
Samtliga taxor för Pilängsbadet tas bort på grund av försäljningen till Kunskapsporten.  
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23,§60 
och i kultur- och fritidsnämndens extrainsatta arbetsutskott 2019-09-30, § 69. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-30, § 69 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §60 
‒ Skrivelse 2019-09-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Författningssamling L 09, Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 
‒ Sammanställning över kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande förslag till taxor och avgift för 

nämndens verksamhetsområde i författningssamling L 09.  
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av taxor och 

avgifter. 
 

./. Bilaga A, B. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 71   KFN/2019:53 - 108 
 
 

Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering - LUKAS 1/5 - 
31/8 

 
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 – 2019-08-31 har det inkommit 20 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. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, § 61. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §61 
‒ Skrivelse 2019-09-11 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 

2019-08-31 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 72   KFN/2019:62 - 060 
 
 

Förslag på avtal mellan Lomma kommun och föreningar verksamma i 
kommunen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Det finns en fastställd budget för föreningsbidragets 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 ju 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 kultur och 
fritid.  

 
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 föreningarna. 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 beslutade att förslag på avtal skickas ut på remiss till berörda 
föreningar. Föreningarna erbjöds komma med synpunkter fram till 13 september.  
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §62. 
 
Ordförande Carin Hansson och Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef redogör för 
ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §62 
‒ Skrivelse 2019-05-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Bilaga: Förslag på mall för avtal angående stöd till idrotts- och friluftsföreningar 

 
Överläggning 
Sebastian Merlöv (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga. 

./.  Bilaga A. 
 
Ordföranden Carin Hansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KFN § 72 (fort.)  KFN/2019:62 - 060 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition dels på sitt 
eget yrkande och dels på Sebastian Merlövs (S) yrkande varefter ordförande finner att 
kultur- och fritidsnämnden bifaller hennes yrkande. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på avtal. 

./.  Bilaga B. 
Reservation  
Sebastian Merlöv (S), Anne Wilhelmsson (S) och Martin Ericsson(FB) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Sebastian Merlövs yrkande. 
______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 73   KFN/2019:82 - 867 
 
 

Information avseende kulturstipendium 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden utdelar årligen ut Kulturstipendium. Totalt har 5 
ansökningar tagits emot inom ansökningstiden. 

 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §63. 
 
Ordföranden Carin Hansson och Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, redogör för 
de inkomna ansökningarna. Förvaltningen föreslår att Yonas Yigsaw och Maja Lindberg 
ska dela på kulturstipendiet.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §63 
‒ Bilaga över lista på ansökningar av kulturstipendium 
‒ Ansökningar och arbetsprov 
 
Överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att nämnden kan bifalla förvaltningens förslag att 
Yonas Yigsaw och Maja Lindberg tilldelas Lomma kommuns kulturstipendium 2019. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att 
bifalla det.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Lomma kommuns kulturstipendium 

2019 till Yonas Yigsaw och Maja Lindberg ska dela på kulturstipendiet.  
 

Protokollsanteckning  
Martin Ericsson (FB) väljer att rösta emot förvaltningens förslag då ärendets 
tillhörande handlingar inte tillhölls nämnden i tid.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Yonas Yigsaw 
Maja Lindberg 
Övriga sökande 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 74   KFN/2018:75 - 812 
 
 

Utredning angående elitstöd till idrottsföreningar 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar föreningsbidrag till kommunens idrottsföreningar. 
Detta bidrag är riktat till breddidrott med fokus på barn och unga. Förutsättningarna 
för föreningar att bedriva elitidrott är tuffa. Det är förenat med kostnader som de 
enskilda aktiva och föreningen ofta har svårt finansiera. Syftet med stödet är att stötta 
elitidrott samtidigt som elitidrotten ska verka för att utveckla och inspirera framförallt 
barn och ungdomar men även invånare till att börja med bredd- och motionsidrott. 

 
Elitidrott är inte alltid lätt att definiera. I de stora lagidrotterna räknas ofta de två 
högsta serierna. I de mindre lagidrotterna räknas den högsta serien som elit. Bland 
individuella idrottare gäller landslagsnivå, senior-SM-final eller junior-SM-medalj.  
 
Borgeby FK spelar i elitettan vilket är den näst högsta fotbollsserien på damsidan. 
Elitettan är rikstäckande. Borgeby FK är ett av de lag som skulle kunna söka elitstöd. 
Även basketklubben Lobas har ett lag i näst högsta nationella serien. Det finns även 
några individuella idrottare i kommunens föreningar som skulle kunna komma ifråga 
för ett elitstöd. 
 
Stödet måste vara förknippat med åtaganden. Det kan till exempel vara 
marknadsföring av Lomma kommun och medverkan vid aktiviteter anordnade av 
kommunen med syfte att stimulera breddidrotten med fokus på barn och ungdomar.  
 
Förvaltningen har kontaktat några kommuner för att se om det har någon form av 
elitstöd och hur de i sådana fall fördelar detta. Förvaltningen har också skickat ut 
frågor till kommunens idrottsföreningar för att höra hur de ser på elitstöd och vilka 
behov deras förening har. 
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §64. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §64 
‒ Skrivelse 2019-07-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

  
Förvaltningen föreslår i skrivelsen 2019-07-16 att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta följande:  
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till elitstöd och 

översänder förslaget till kommunstyrelsen. 
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KFN § 74 (fort.)  KFN/2018:75 - 812 
 

 Överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att 
lägga till följande mening efter förvaltningens förslag till beslut ”[…] med förutsättning 
att motsvarande medel tillskjuts KFN budget.” 

 Beslutsformuleringen blir således följande:  
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till elitstöd och 

översänder förslaget till kommunstyrelsen, med förutsättning att motsvarande 
medel tillskjuts KFN budget. 

 
Ordförande ställer proposition på sitt resta yrkande och finner att nämnden beslutat 
bifalla det. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till elitstöd och 

översänder förslaget till kommunstyrelsen, med förutsättning att motsvarande 
medel tillskjuts KFN budget. 

______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 75   KFN/2019:77 - 800 
 
 

Pågående projekt och uppdrag inom kultur- och fritid 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden vill ha information och status på pågående projekt och 
utredningar inom förvaltningen. Dessa presenteras i tabell i skrivelse 2019-09-12 från 
förvaltningschef och kultur- och fritidschef.  
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §65. 
 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef går igenom pågående projekt och uppdrag 
inom kultur- och fritid. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §65 
‒ Skrivelse 2019-09-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef.  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 76   KFN/2019:6 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
 
Martin Persson, förvaltningschef informerar om:  
‒ Budgetberedning har beslutat att förändra budgetramen för 2020. För 

förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid kommer det ske en 
ramminskning på 2 miljoner kronor. För KFNs del innebär det att budgetramen 
minskar med 600 tkr. 

 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef informerar om: 
‒ Strömavbrott i Lomma kommun som slog ut servern vilket har haft effekter på 

möjligheten att låsa upp idrottshallar och Pilängsbadet 
‒ FRI bokningssystem  
‒ Kontaktcenter och dubbelbokningar av idrottslokaler 
‒ Organisationsförändring inom kultur- och fritid 
‒ Tidningen Hallå! har skrivit en artikel om kultur- och fritidschef Michael Tsiparis 

och utvecklingen av kultur och fritid i Lomma kommun 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒     Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 16 (19) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-09-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 77   KFN/2019:60 - 860 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vi vill att alla barn och unga ska få tillgång till kulturupplevelser. Därför garanteras alla 
barn i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan minst en professionell 
kulturupplevelse per läsår. 
 
Kulturupplevelsen sker på skoltid för att nå alla barn i kommunen. Målet är att 
eleverna ska nås av en variation av kulturyttringar genom sin skolgång som en självklar 
del av utbildningen. Urvalet av programpunkter sker i samråd med skola och 
barnomsorg. I respektive inbjudan finns datum, tider och platser för kommunens 
klasser. Där finns även information om transport i de fall detta är aktuellt. Se 
www.lomma.se/kulturgaranti.  
 
Högst upp i varje inbjudan finns teman för respektive årskurs. Dessa är framtagna av 
Lomma kommuns kulturgrupp bestående av en lärare från varje grundskola respektive 
två förskollärare per kommundel. Detta för att lärare lättare ska kunna koppla 
kulturgarantin till undervisningen genom för- och efterarbete. 
 
Kommunens grundskolor faktureras 25 kr/elev i augusti 2019 för avslutat läsår. Denna 
avgift tas bort fr.o.m. budgetår 2020.   
 
Nedan följer programmet för kulturgarantin läsåret 2019/2020. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §67. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §67 
‒ Skrivelse 2019-09-16 från kultur- och fritidschef och kultursamordnare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten

http://www.lomma.se/kulturgaranti
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KFN § 78   KFN/2019:24 - 010 
 
 

Extra ärende- Angående lokaler för undervisning i Idrott och hälsa 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har högst andel föreningsaktiva i Skåne. Det är dubbelt så många 
som idrottar i Lomma jämfört med snittet i Skåne. Det innebär en hög efterfrågan från 
föreningarna på våra idrottshallar. Idrottshallsytan har minskat med ca 1200 kvm. 300 
kvm på Poppelgatan försvann då det tillfälliga bygglovet upphörde och 900 kvm 
försvann då LBTK sa upp förvaltningens hyresavtal. Hallytan i LBTK-hallen motsvarade 
två mindre idrottshallar.  
Under våren beslutade riksdagen om förändringar i timplanen för grundskolan. Elever 
som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 100 timmars 
undervisning i idrott och hälsa. 
 
Detta gör att det finns behov av mer idrottshallsyta för undervisning och för 
föreningslivets behov. Kapacitetsbehovet för skolan är från och med höstterminen 
2021 och bygger på att grundskolorna kan använda idrottshallarna fram till 16.00. Med 
tid för ombyte och omställning för läraren beräknas ett lektionspass motsvara 70 
minuter. Behovet för respektive skola redovisas nedan: 
 
Karstorpskolan Norra och Södra (ytterligare 2 klasser åk 8 - 9) 
Saknar utrymme för 16 lektionspass 
 
Alléskolan och Pilängskolan 
Saknar utrymme för 14 lektionspass 
 
Bjärehovskolan 
Saknar utrymme för 14 lektionspass 
 
Rutsborgskolan (beräknat på 4 paralleller på högstadiet) 
Saknar utrymme för 15 lektionspass – kan tillgodoses av Nya Borgebyhallen 
 
För att tillgodose det akuta behovet för kommunens föreningar och skolans behov 
skulle det behövas en fullstor hall i Lomma och en fullstor hall i Bjärred. Hallen i 
Bjärred är beslutad och budgeterad och bestämd att ligga i Rutsborgsområdet.  

 
 Ärendet är behandlat i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-09-23, §68. 
 

 Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-23, §68 
‒ Skrivelse 2019-09-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
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KFN § 78 (fort.)  KFN/2019:24 - 010 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att uppdra till förvaltningen att be om en 

förstudieoffert hos samhällsbyggnadsförvaltningen angående lokaler för 
undervisning i idrott och hälsa då detta påverkar våra föreningar som ökar i 
deltagare. 

______________________ 
 
Sändlista 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KFN § 79   KFN/2019:5 - 800 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-17 
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2019-09-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
‒ Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna och angivna skrivelser.   
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 


