
Coronauppdatering 2020-03-30

KFN Bilaga § 10/20



Organisation

Stab – alla övergripande beslut om Corona

Förvaltning – samordning och sammanställning av läget i UKF. Möte varje morgon 
med uppdatering om läget 08.00-10.00

Ledning för Kultur och fritid – daglig kontakt med verksamheter



Beslut från stab och regering

11/3 WHO säger att det är en pandemi

12/3 Beslut i Lomma kommun om inställda arrangemang i tre veckor
Lomma kommun vill att tjänstepersoner undviker tjänsteresor 
Regeringen stoppar folksamlingar med mer än 500 personer

13/3 Första utskicket till föreningar 

16/3 Krisledningsgrupp i UKF startar
Beslut om extra städning i alla verksamheter

17/3 Andra utskicket till föreningar

26/3 Volontärverksamhet startar i kommunen

27/3 Regeringen stoppar folksamlingar med mer än 50 personer



Personalsituation



Anläggningar 

Alla hallar och samlingslokaler är öppna

Extra städ 

Förberedelse för tidigareläggande av utomhusanläggningar

Kunskapsporten fortsätter ha sin verksamhet öppen



Fritid

Fritidsklubb är igång 
Anpassade aktiviteter
Tydliggörande av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Fältgrupp och fritidsgård är igång 
Anpassade aktiviteter
Inga större evenemang som LAN och lovfotboll



Kulturskolan

Ordinarie undervisning fram till 18/3

Omställning 19-20/3

Distansundervisning från 23/3






Biblioteket

Alla evenemang är inställda 

Begränsning av öppettider?



Kultur (kulturgarantin och offentliga 
arrangemang)

Alla evenemang är inställda (UKM och Litteralund på turné flyttas till hösten)

Kulturgarantin och Skapande skola är framflyttad eller inställd



Kulturföreningar

Kulturföreningar ställer in evenemang och utställningar

Möten och repetitioner ställs in

Föreningssamtal framflyttade

Kultur och fritid hjälper föreningar kommunicera inställda evenemang via 
lomma.se/evenemang 



Pensionärsföreningar

Alla möten och föredrag har ställs in  

PRO Lomma har öppet hus en gång i veckan för de som behöver

Föreningssamtal framflyttade



Frilufts och idrottsföreningar

Folkhälsomyndigheterna och RF rekommenderar träning. Varje SDF har olika 
rekommendationer med utgångspunkt hur respektive idrott ser ut

Varje föreningar ansvarar för sin verksamhet utifrån ovanstående. Föreningarna 
kan vara i idrottshallarna med uppmaningen att följa RF, Folkhälsomyndigheten 
och deras SDF

Föreningsbidrag för 2020 betalas ut genom avtal oberoende av antal aktiviteter 
sedan 12/3

Föreningar har via utskick från förvaltningen uppmanats att skicka in hur de 
bedriver verksamhet och om de behöver stöd

Alla föreningar har möjlighet till anstånd med hyresinbetalning

Föreningssamtal framflyttade



Status föreningar

Basketklubben Bjärred 305 tränar som vanligt
Basketklubben Lobas vissa lag ställer in andra tränar
Bjärreds innebandy tränar som vanligt
Bjärreds Badmintonklubb BBMK tränar som vanligt, få på träningarna 
Bjärreds Bordtennisklubb tränar som vanligt
Bjärreds gymnastikförening BGF motionspass utomhus men ingen träning inomhus
Bjärreds IF tränar och spelar match enligt Skånes FF
Bjärreds optimistjolleklubb BOJK träning som vanligt, inget våffelcafé, 
Bjärreds scoutkår inget Valborgsfirande
Bjärreds Volleybollklubb tränar som vanligt, sista seriematcherna blev inställda
Borgeby Fotbollsklubb BFK tränar utomhus
Brottarklubben Envig Ingen verksamhet
Cheun-tong Tae-kwon-do ?
Companiet Show Sport Club ingen verksamhet till 6 april
Friluftsfrämjandet avdelning Bjerred ?
Frontier ingen verksamhet inomhus, uteträning några tillfällen
Föreningen för Barn och ungdomars hälsa ?
GIF Nike tränar och spelar match enligt Skånes FF
HK ankaret några lag tränar utomhus medan andra tränar inne
IF Friskis & Svettis Barn/ungdomspass inställda
LBTK Lomma-Bjärred tennisklubb Tränar som vanligt, ställt in en tävling
Lomma Combat Jujutsu IF Ingen träning i sin lokal efter den 18 mars, 



Status föreningar

Lomma FBC Inga matcher, varje lag bestämmer hur/om de vill träna
Lomma Friidrottsklubb FIK Ingen verksamhet
Lomma Hopprepsförening ?
Lomma hundungdom ?
Lomma ridklubb LORK ordinarie verksamhet
Lomma Scoutkår genomförde kårstämma utomhus
Lomma skytteförening ?
Lomma taekwondo klubb inställd träning tom 6 april
Lomma tennisförening Tränar som vanligt
Lomma Vindsurfingklubb Tränar som vanligt
Lommabuktens Ryttarförening ?
Lommabuktens Seglarklubb ordinarie verksamhet
Lugi gymnastikförening Ingen barn och ungdomsträning
Rutans Skol-Idrottsförening ?
Simklubben Hajen ordinarie verksamhet, inga föräldrar i simhallen
Örestad Baekdusan Taekwondo & Budo startar verksamhet utomhus efter påsklovet
Örestads golfclub tränar som vanligt



Status föreningar

Lomma- Bjärred Riksteaterförening Inställt evenemang 24/4
Lomma- Bjärred Dragspelsklubb
Hembygdsföreningen Inställd påskutställning 10-12/4
Lomma Folketshusförening Inställt Game Night 8/4
Skånska Lantbruksmuseet Ingen verksamhet
Lomma Museiförening Ingen utställning
Lomma-Burlöv Släktforskare
Bjärreds Gammeldansgäng
Fotoklubben Objektivet
Borgeby Kulturhistoriska forskarlag Inställda söndagsmöten tillsvidare
Lomma Konstförening Inställd utställning
Lomma Musiksällskap ingen verksamhet
Lomma PRO inställd verksamhet 
Bjärred PRO
Lomma SPF Inställd verksamhet men begränsat öppet hus
Bjärred SPF ingen verksamhet på 2 mdr
Lomma Biljardklubb
Lomma Pensionärsbowlingklubb
Lions Club Lomma Inställt klubbmöte april
Hembygdsföreningen i  Lomma Inställt årmöte, inga styrelsemöten på obestämd tid
Gammeldansföreningen Örestad ingen verksamhet



Ekonomi

Negativ avvikelse:

- Kostnader för extra städ
- Minskade hyresintäkter för samlingslokaler och idrottshallar
- Flyttade evenemang och kulturgaranti

Positiv avvikelse:

- Personalkostnader
- Inställda evenemang och kulturgaranti



Frivilliggrupp

En hemsida byggs upp. Här krävs en enkel 
hemsida med ett elektroniskt formulär där 
både behövande och frivilliga kan anmäla 
sig. Hemsidan behöver byggas upp med 
hjälp av kommunikatörerna.

Det kommer också behövas hänvisning till 
ett telefonnummer där någon kan svara. Här 
är kommunens kontaktcenter lämpligt.

När uppgifter på behövande och frivilliga 
kommer in behöver dessa matchas. Det kan 
göras av kultur och fritid i samarbete med 
socialförvaltningen. 

Slutligen behöver uppdrag delas ut så att 
matchning sker. Detta bör göras via telefon. 
Här är kommunens kontaktcenter lämpligt.



Frivilliggrupp

26 frivilliga

2 behövande 



Coronakultur

- Livestreamad familjeföreställning planeras i samarbete med Musik i Syd



Virtuell konstrunda

v

På skärtorsdagen arrangeraras en virtuell konstrunda av Kultur 
och fritid tillsammans med lokala konstnärer!

- Alla lokala konstnärer erbjuds att ställa ut 2-3 konstverk i Dansrotundan som 
fotograferas med 360-teknik.

- Bilderna presenteras på lomma.se som en digital konstrunda i påsk. Med 360-teknik 
finns möjlighet att ”vandra runt” i bilden och zooma

Nedanstående har anmält sig (sista dag 1/4):
1. Pernilla Lantz: https://www.facebook.com/pernilla.lantz.5 (keramik)
2. Maja Lindberg: https://www.majali.se/ (tavlor)
3. Meta Braconier: http://www.metabraconier.se/ (tavlor)
4. Mats Schöld: http://www.matsschold.se/ (tavlor)
5. Marie Jönsson: http://www.mariejonsson.com/ (tavlor)
6. Brita Backgärde: https://www.akvarell.se/index.php/medlemmarna/medlemmarnas-

galleri/brita-backgaerde (tavlor)
7. Kathrin Bernekorn: https://www.bernekorn.se/ (tavlor)

http://lomma.se/
https://www.facebook.com/pernilla.lantz.5
https://www.majali.se/
http://www.metabraconier.se/
http://www.matsschold.se/
http://www.mariejonsson.com/
https://www.akvarell.se/index.php/medlemmarna/medlemmarnas-galleri/brita-backgaerde
https://www.bernekorn.se/
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