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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT  

Plats: Lomma kommun, Sammanträdesrum Önnerup 

Tid: 2021-10-11, klockan 15:00-15:56 

Beslutande: 
Carin Hansson (M), Ordförande  
Marc Schildt (M), Ledamot 
Peppe Pollack (L), Ledamot 
Sebastian Merlöv (S), Ledamot 
 
Övriga deltagare:  
Filippa Bokelid, Nämndsekreterare 
Roberto Citterio, Förvaltningschef  
Michael Tsiparis, Kultur- och fritidschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera: Sebastian Merlöv  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2021-10-18 

Paragraf: §54- §58 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Filippa Bokelid 

Ordförande Carin Hansson 

Justerande Sebastian Merlöv   
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Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-10-11 

Paragrafer: §54-§58 

Datum när anslaget sätts upp: 2021-10-19 

Datum när anslaget tas ned: 2021-11-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma 

Anslaget har justerats av: Filippa Bokelid 

Anslaget har signerats digitalt 
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KFN AU § 54 KFN/2021:13 

 
Beslut om uppföljning av lokalbehovsplan KFN 2021 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2021-05-03 (KFN § 23/21), behandlat 
lokalbehovsplan 2021. Nämnden beslutade då att godkänna lokalbehovsplanen för år 2021 och 
översända den till kommunstyrelsen. 
 
Efter kultur- och fritidsnämndens handläggning av 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. Förvaltningen redovisar även 
en sammanställning över de områden där nämnden följer utvecklingen. 
 
Förvaltningen överlämnar uppföljning av lokalbehovsplan 2021 till nämnden enligt bilaga. 
 
Vid arbetsutskottet redogör kultur- och fritidschef Michael Tsiparis för ärendet och arbetsutskottets 
förtroendevalda ställer frågor om ärendet.  
 
Carin Hansson (M) och Sebastian Merlöv (S) diskuterar kommunens skateparker och Michael Tsiparis 
svarar att förvaltningen har ett inplanerat möte med samhällsbyggnadsförvaltningen om frågan och 
återkommer till presidiet och nämnden därefter. 

Beslutsunderlag 
- Missiv 2021-09-21 från förvaltningschef och utredningschef 
- Uppföljning av lokalbehovsplan 2021 
- Prot. Utdr. KFN §23/ 2021-05-03- Beslut om lokalbehovsplan KFN 2021 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av lokalbehovsplan 2021.  

./. Bilaga.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN AU § 55 KFN/2021:77 

 
Beslut om mottagare av Lomma kommuns kulturplakett 2021 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns kulturplakett delas ut av kultur- och fritidsnämnden till en person eller 
organisation som har gjort särskilda insatser, företrädesvis i ett längre perspektiv, för det kulturella 
livet i Lomma kommun. Utdelningen följer fastställda bestämmelser för Lomma kommuns 
kulturplakett. I enlighet med dessa bestämmelser kan kulturplaketten enbart tilldelas en person eller 
grupp en gång. 

Beslut: 
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning utan eget ställningstagande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN AU § 56 KFN/2021:77 

 
Beslut om mottagare av kulturstipendium 2021 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns kulturplakett delas ut av kultur- och fritidsnämnden till en person eller 
organisation som har gjort särskilda insatser, företrädesvis i ett längre perspektiv, för det kulturella 
livet i Lomma kommun.  

Beslut: 
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning utan eget ställningstagande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN AU § 57 KFN/2021:74 

 
Beslut om yttrande över revisionens granskning av anställdas bisysslor 

Ärendebeskrivning 

KPMG har, på uppdrag av kommunrevisionen, genomfört en granskning av kommunens kontroll av de 
anställdas bisysslor. Kommunrevisionens bedömning, utifrån granskningens syfte, är att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen. För att säkerställa ett ändamålsenligt arbete, 
som minskar risken för otillåtna bisysslor, är revisionens bedömning att kommunstyrelsen och 
nämnderna behöver förbättra sin kontroll och uppföljning avseende bisysslor. 

Kommunrevisionen har, vid sammanträdet 2021-08-17 (Revisionen § 6/21), beslutat att genomförd 
granskning inklusive missiv översänds till kommunfullmäktige för information och till 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden för yttrande gällande vilka åtgärder 
kommunstyrelsen och berörda nämnder avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-10-31. 
 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2021-09-15 från förvaltningschef och utredningschef 
- Yttrande över granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
- Protokollsutdrag REV § 6/210817 avseende granskning av kommunens kontroll av anställdas 

bisysslor. 

Beslut: 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande: 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder yttrande över remitterad granskning till 
kommunrevisionen. 

./. Bilaga. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFN AU § 58 KFN/2021:38 

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 

- Kulturfesten 2021-10-16, hela programmet finns på hemsidan 

- Kulturplakett 2020 kommer delas ut vid Kulturfesten 2021-10-16 

- Förvaltningen genomför föreningssamtal och föreningsråd under hösten 

 

Ordförande Carin Hansson informerar om: 

- Kommunstyrelsens beredning av budget 2022 

Beslut: 
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner information från förvaltningen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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