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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen 

Tid: 2022-11-21, klockan 18:30-19:51 

Beslutande: 
Oscar Magnusson (M), Ordförande  
Ann Haluzova (M), 1:e vice ordförande 
Sebastian Merlöv (S), 2:e vice ordförande  
Attila Beck (M), Ledamot 
Janina Pettersson (M), Ledamot 
Max Kristensson (M), Ledamot  
Anders Nilsson (C) ersätter Jakob Hobér (C) 
Peppe Pollack (L), Ledamot 
Anne Wilhelmsson (S), Ledamot 
Natalia Engstedt (SD), Ledamot 
Martin Ericsson (FB), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Ulrika Ek (M), Ersättare 
Anders Florén (M), Ersättare 
Hanna Tingberg (M), Ersättare 
Ida Alm (L), Ersättare, §§ 54 – 57  
Gunilla Ragnestam (S), Ersättare 
Mattias Leion (S), Ersättare 
Micael Carlnil (SD), Ersättare 
Rolf Viberg (FB), Ersättare 

Viktoria Pizevska, Nämndsekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Staffan Friberg, Utredningschef  
 
Utses att justera: Sebastian Merlöv  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-11-28 

Paragraf: § 54 - § 60 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Viktoria Pizevska 

Ordförande Oscar Magnusson 

Justerande Sebastian Merlöv   
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-21 

Paragrafer: § 54 - § 60 

Datum när anslaget sätts upp: 2022-11-30 

Datum när anslaget tas ned: 2022-12-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Viktoria Pizevska 

Anslaget har signerats digitalt 
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KFN § 54 KFN/2022:68  

Val av mottagare av Lomma kommuns kulturplakett 2022 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen en mottagare av Lomma kommuns Kulturplakett. 
Kulturplaketten är en hedersutmärkelse som utdelas till en person eller organisation som har gjort 
särskilda insatser för det kulturella livet i Lomma kommun. Utdelningen följer fastställda 
bestämmelser för Lomma kommuns kulturplakett och kan utdelas av nämnden efter förslag, som kan 
väckas av såväl enskild person som organisation och ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda 
senast 1 september. Kulturplaketten kan enbart tilldelas en person eller grupp en gång. 
  
I år har inga nomineringar inkommit till nämnden inom ansökningstiden. Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott beslutade, 2022-11-07, § 47, att överlämna ärendet till nämnden utan eget 
ställningstagande. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde informerar ordförande Oscar Magnusson (M) om 
förvaltningens förslag på mottagare av Lomma kommuns kulturplakett 2022.   

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-11-07, § 47 
- Tjänsteskrivelse 2022-11-21 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Folketshusföreningen tilldelas kulturplaketten 2022. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidschefen 
Folketshusföreningen   
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KFN § 55 KFN/2022:55  

Val av mottagare av Lomma kommuns kulturstipendium 2022 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns kulturstipendium delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet kan 
delas ut till en person eller till en grupp med särskild anknytning till Lomma kommun och kan delas 
mellan flera stipendiater. Stipendiet ska utgöra ett särskilt stöd för fortsatt kulturellt skapande och 
för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom det kulturella området. 
  
I år har totalt fyra ansökningar inkommit till nämnden inom ansökningstiden. Kultur- och  
fritidsnämndens arbetsutskott beslutade, 2022-11-07, § 48, att överlämna ärendet till nämnden utan  
eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-11-07, § 48 
- Tjänsteskrivelse 2022-11-21 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
- Inkomna ansökningar till kulturstipendium 2022 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturstipendium 2022 tilldelas Melker Annas med 
följande motivering: 

Melker Annas är 23 år gammal och är uppvuxen i Lomma. Under sin uppväxt har Melker gått på 
trombon- och gitarrlektioner i Kulturskolan i Lomma kommun. Melker är musiker, trombonist samt 
komponist. Vid ansökningstillfället studerade Melker på Fridhems Folkhögskolas jazzlinje och i 
ansökan framgår det att Melker ska påbörja studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Melker 
spelar med storband som Vidar Orchestra, Öresound BB, samt Malmö musikhögskolas storband och 
Skurups- och Fridhems folkhögskolas storband. Utöver detta har Melker varit med och startat upp 
musik- och konstprojektet AUDIO-VIDEO. Melker tilldelas 2022 års kulturstipendium av kultur- och 
fritidsnämnden i Lomma kommun för att fortsatt kunna finansiera sina spelningar och konstprojektet 
AUDIO-VIDEO. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kultur- och fritidschefen 
Melker Annas  
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KFN § 56 KFN/2022:50 

Information om nämndsinitiativ gällande omfattning, placering och budget för 
skatepark 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-06-20, § 26, att förvaltningen återkommer vid nämndens 
sammanträde i oktober 2022 med information om lämplig omfattning, placering och budget för en 
skatepark för de som passerat det grundbehov som redan tillgodoses för Lomma och Bjärreds 
befintliga skateparker, samt utreda vilka olika medfinansieringsmöjligheter som kan finnas kopplat 
till denna typ av projekt. Det finns ett stort intresse för skate, framför allt från barn och ungdomar. 
Önskemål har kommit in via brev till förvaltningen, via LUKAS och som önskemål i enkäter via 
fritidsverksamheterna.  

Idag finns det en skatepark i Fladängsparken och skateramper vid Bjärehovsskolan i Bjärred. Samtliga 
synpunkter och önskemål från ungdomar handlar om att bygga ut skateparken i Fladängsparken. 
Skateparken har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och den stod klar 2012. Gata/park-
avdelningen sköter driften av parken. 

Förvaltningen har sett över möjligheten att bygga ut skateparken. Förvaltningen har fått ett förslag 
från föreningen Bryggeriet på en utbyggnad. Platsen som den nuvarande skateparken ligger i är 
begränsad när det gäller utbyggnad. Det finns begränsat med plats för en utbyggnad på grund av 
fysiska hinder i form av andra aktiviteter och backar. Skateparken begränsas också av träd norrut. 
Utbyggnaden som är möjlig är beräknad till ca 500 tkr. Utbyggnaden kommer inte att kunna bredda 
användningsområdet. Skateparken kommer, trots utbyggnaden, fortfarande vara inriktad på yngre 
åldrar och kick-bike. 

Det finns inga möjligheter att bygga ut skateramperna i Bjärred eftersom de begränsas av 
omgivningen vid Bjärehovsskolan. Förvaltningen har inte heller nåtts av önskemål om att bygga ut 
antalet ramper. 

En möjlig plats för en ny skatepark skulle kunna vara området vid Strandängarna strax söder om 
Amfiteatern och Strandskolan. Området ligger öppet och bort från träd vilket skapar trygghet och 
lättare parken kommer vara lättare att underhålla. Området ligger inte heller i omedelbar närhet till 
ett bostadsområde så risken att störa grannar minskar. Det är också en fördel att området inte ligger 
på en skolgård då risken för skadegörelse minskar. Fördelen är också att det finns yta att koppla på 
andra aktiviteter. 

Förvaltningen har tittat på Kävlinge aktivitetspark som är belägen i Furulund. Denna aktivitetspark 
skulle kunna vara ett komplement för de som har växt ifrån skateparken i Fladäng och skateramperna 
vid Bjärehovsskolan. Kävlinge aktivitetspark byggdes 2016. Parken hade en totalkostnad på ca 9 000 
tkr. Kävlinge aktivitetspark innehåller, förutom skate, hinderbana, motionsslinga,  
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KFN § 56 (fort.)                   KFN/2022:50 
 

beachhandbollsplaner och boule. Alla aktiviteter ingick i totalkostnaden förutom hinderbanan som 
fanns på plats innan. Av totalkostnaden har skateparken stått för cirka två tredjedelar av kostnaden. 
Kävlinge aktivitetspark är uppskattad och fyller behovet av en skatebana som riktar sig till olika 
åldrar. En skatepark i samma storlek som aktivitetsparken i Furulund hade tillgodosett behoven i 
Lomma kommun på en skatepark som riktar sig till äldre ungdomar och är utmanande. 

Det finns ingen skateförening i Lomma kommun så det saknas en lokal samarbetspartner. En större 
skatepark skulle kunna skapa utrymme och möjligheter för en skateförening. Föreningen Bryggeriet i 
Malmö kan vara rådgivande vid framtagande av en skatepark. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-11-07, § 49 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-24 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
- Kostnadsförslag från Bryggeriet 2019 

Överläggning 
Ordförande Oscar Magnusson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta uppdra till 
förvaltningen att ta förslaget om skatepark i beaktande i kultur- och fritidsnämndens 
Lokalbehovsplan för år 2023.  

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning om omfattning, placering 
och budget av skatepark.  

- Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta förslaget om skatepark i 
beaktande i kultur- och fritidsnämndens Lokalbehovsplan för år 2023. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen  
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KFN § 57 KFN/2022:57  

Information om Mötesplats Bjärred 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde redogör ordförande Oscar Magnusson (M) för 
information om Mötesplats Bjärred.  

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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KFN § 58 KFN/2022:3  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde informerade förvaltningschef Roberto Citterio om: 

- Orange day 25:e november  
- Rekrytering av rektor till Kulturskolan 
- Föreningssamtal 
- Översyn av krisledningsorganisationen 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till:  
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KFN § 59 KFN/2022:4  

Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation: 
- Delegationslista 2022-10-20 – 2022-11-17 
 
Föreliggande protokoll från:  
- Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-11-07 §§ 46–51 

Meddelanden: 
- KFN/2022:71 – Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut om 

strandskyddsdispens för uppförande av container på fastigheten Lomma 29:19 i Lomma kommun 
- KFN/2022:71 – Bekräftelse på mottagen ansökan om bygglov Lomma 29:19 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och meddelanden. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN § 60 KFN/2022:2  

Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Oscar Magnusson (M) informerar om beslut om namn till nya idrottshallen i Rutsborg. 

Ordföranden informerar vidare om kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
gemensamma julavslutning. 

Rolf Viberg (FB) frågar när nämnden kommer att få återkoppling om uppdraget förvaltningen har fått 
gällande konstnärlig utsmyckning. Förvaltningschef Roberto Citterio svarar att förvaltningen 
återkommer när uppdraget är genomfört.  

Rolf Viberg framför vidare ett önskemål om återkoppling gällande projektet Amfiteatern. 
Förvaltningschef Roberto Citterio svarar att nämnden kommer att få en återkoppling gällande detta 
när projektet är avslutat. 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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