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Martin Persson 
Michael Tsiparis 
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Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-10-13 
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§54-§58 

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 2020-10-12   

Paragrafer §54-§58   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-10-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-11-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN AU § 54   KFN/2020:19 - 010 
 
 

Beslut om uppföljning gällande lokalbehovsplan KFN 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2020-03-30 (KFN § 12/19), 
behandlat lokalbehovsplan 2020. Nämnden beslutade då att godkänna mark- och 
lokalbehovsplanen för år 2020 och översända den till kommunstyrelsen.  
 
Efter kultur- och fritidsnämndens handläggning av mark- och lokalbehovsplanen har 
kommunstyrelsen berett förslag till budget inför kommunfullmäktiges 
ställningstagande i oktober. 
 
Förvaltningen har följt upp de projekt nämnden önskar genomföra i syfte att 
informera nämnden om hur handläggningen fortskrider. Förvaltningen redovisar 
nedan kultur- och utbildningsnämndens önskemål jämt kommunstyrelsens förslag till 
driftstart i aktuella projekt (Pågående handläggning). Förvaltningen redovisar även en 
sammanställning över de områden där nämnden följer utvecklingen (Bevakning). 
 
Förvaltningen överlämnar uppföljning av lokalbehovsplan 2020 till nämnden enligt 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Bilaga: Uppföljning: LokalbehovspIan 2020. 

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

 
./.  Bilaga.  
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (7) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2020-10-12 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 55   KFN/2020:77 - 821 
 
 

Beslut om uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar för att 
anlägga utomhusbasketplan 

 
Ärende 
Det har inkommit önskemål från basketföreningarna i kommunen att anlägga en 
utomhusplan för basket.  
 
Förvaltningen är positiv till att anlägga en utomhusbasketplan vilken skulle utöka 
möjligheterna till spontanidrott och även ge ytterligare möjligheter till föreningarna 
att träna basket. Basketplanens tänkta placering stärker Borgeby IP som idrottsplats 
och område för spontan- och organiserad idrott.  
 
Det finns externa medel för föreningarna att söka. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-10-01 från kultur och fritidschef 
‒ Bilaga: Skiss utomhusplan 
‒ Bilaga: Kalkyl utomhusplan 
 
Samråd 
Förvaltningen samråder med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag i samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att anlägga en 
utomhusbasketplan på Borgeby IP samt återkomma till nämnden. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 56   KFN/2020:65 - 060 
 
 

Beslut om uppmaning angående arrendeavtalskrivning för LBTK 

 
Ärende 
Kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden sa upp arrendeavtalet angående 
tennishallen vid Borgeby IP 2017, syftet var att omförhandla arrendeavtalet med 
Lomma-Bjärred tennisklubb (LBTK).  
 
Nuvarande arrendeavtal löper ut den 13 mars 2021, se bilaga. Kultur och 
fritidsnämnden uppmanar kommunstyrelsen, som tecknar arrendeavtal som är 5 år 
och längre i kommunens namn, att teckna ett nytt arrendeavtal med en avtalslängd på 
10 år.  
 
Förslag på förändringar 
Kultur och fritidsnämnden vill ha en förändring jämfört med det gamla arrendeavtalet. 
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. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Nuvarande arrendeavtal avseende LBTK-hallen i Borgeby 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att skriva ett nytt 

arrendeavtal med LBTK avseende LBTK-hallen i Borgeby. 
‒ Kommunstyrelsen informerar kultur- och fritidsnämnden om påskrivet avtal.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
kommunstyrelsen
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KFN AU § 57   KFN/2020:6 - 001 
 
 

Pågående projekt och utredningar inom kultur- och fritid 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis redogör för ärendet avseende pågående 
projekt och utredningar inom kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-10-01 från kultur- och fritidschef  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 58   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒  Uppdatering gällande nämndsmål 2021 för Lomma kommun 
 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:  
‒ Mark- och exploateringschef ska bjudas in till KFNAU för att informera om 

ridklubben 
‒ Nämndskonferens den 27 november 2020 
‒ Workshop med tjänstemän och nämndens presidium den 24 november 2020 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 
 


