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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Fladängskolan   
Tid 2021-09-27, kl. 18:30-19:39 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) ordförande  
Oscar Magnusson (M) 1:e vice ordförande 
Sebastian Merlöv (S) 2:e vice ordförande 
Marc Schildt (M) ledamot 
Ann Haluzova (M) ledamot 
Carl Emanuelsson (M) ledamot  
Ida Alm (L) ersätter Viktor Bille (C) ledamot 
Peppe Pollack (L) ledamot 
Anne Wilhelmsson (S) ledamot  
Natalia Engstedt (SD) ledamot 
Martin Ericsson (FB) ledamot  
 

Övriga deltagare Janina Pettersson (M) ersättare  
Gunilla Ragnestam (S) ersättare  
 
Filippa Bokelid, nämndsekreterare 
Martin Persson, förvaltningschef 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef 
Per-Olof Petersson, ekonom 
Johan Andersson, ekonom 
Micael Carlnil, sverigedemokraterna 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Digital signering, 2021-10-04 
 
 
 
 

Paragraf  
§56-§65 

    

Underskrifter Sekreterare Filippa Bokelid 
    

 Ordförande Carin Hansson 
   

 
 

 Justerande  Sebastian Merlöv 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-27   

Paragrafer §56-§65   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-10-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2021-10-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid 
 

Anslaget har signerats digitalt 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KFN § 56    
 
 

Beslut om godkännande av närvaro 

 
 

Ärendebeskrivning 
Oscar Sedira (SD) har lämnat in sin avsägelse som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, ärendet har inte tagits upp i kommunfullmäktige ännu och därför har 
inte ny ersättare valts. Sverigedemokraternas partigrupp planerar att föreslå Micael 
Carnil (SD) som ersättare och därför önskar Micael att delta vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna närvaro för Micael Carnil (SD) 

vid nämndens sammanträde 2021-09-27. 
______________________ 
 
Sändlista  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 57   KFN/2021:35 - 042 
 
 

Beslut om ekonomisk redovisning av delårsrapport 2021-01-01 - 2021-
08-31 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, 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 nämndnivå, 
kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp 
helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – augusti och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Ny controller på ekonomiavdelningen Johan Andersson som kommer ansvara för 
kultur- och fritidsnämnden presenteras.  
 
Per-Olof Petersson redogör för ärendet tillsammans med förvaltningschef och  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, §45. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §45 
‒ Skrivelse 2021-09-16 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Delårsrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden 
‒ Sifferbilaga, utfall januari-augusti 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport för 2021, och översänder den 

till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga A, B. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 58   KFN/2021:18 - 613 
 
 

Beslut om fastställande av taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår att dokument F 05.1 Taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet i författningssamlingen revideras enligt bilaga.  
 
Föreslagna förändringar innebär: 
 
‒ Förtydligande av berättigande av rabatt vid köp av kurspaket inom kulturskolans 

verksamheter 
‒ Tillägg av pris för kortkurs inom kulturskolans verksamheter 

 
Kortkurserna är kurser som kan anpassas efter deltagare när det gäller längd och 
innehåll, framförallt på skolloven. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §47. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §47 
‒ Skrivelse 2021-09-13 från kultur- och fritidschef 
‒ Anpassat F 05.1 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
‒ Oförändrat F 05.1 Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer Taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsnämndens verksamhet, enligt bilaga, att börja gälla från 2021-11-01. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Ansvarig på kansliavdelningen
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 59   KFN/2021:5 - 000 
 
 

Beslut om uppföljning LUKAS 2021-01-01 - 2021-08-31 

 
 

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 den gemensamma databasen 
Barium, kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. 
 
Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande;  
‒ Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet  
‒ Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara  
‒ Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en 

automatgenerad signatur i systemet där det framgår namn, titel och förvaltning  
‒ Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns 

obesvarade ärenden  
‒ När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter 

uppgiften att publicerat svaret på hemsidan  
 

Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har 
möjlighet att kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska 
kommentaren behandlas på samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre 
dagar. 
 
Under perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 har det inkommit 13 synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §47. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §47 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2021-01-01 – 

2021-08-31 
‒ Bilaga: inkomna synpunkter under perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 KFN § 59 (fort.)  KFN/2021:5 - 000 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten avseende synpunkts- och 

klagomålshantering för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 60   KFN/2021:67 - 010 
 
 

Beslut om yttrande om utställning av översiktsplan 2020 för Lomma 
kommun 

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur svenska kommuner ska arbeta med fysisk 
planering. Enligt PBL 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, 
utveckla och bevara den fysiska miljön. I Lomma kommun har en översiktsplan hittills 
tagits fram vart 10:e år. Detta tidsintervall har bedömts som rimligt med hänsyn till 
arbetets omfattning och kraven på att ha en aktuell plan. 
 
Förslag till översiktsplan 2020 för Lomma kommun är utställt. Under 
utställningsperioden ges möjlighet att lämna synpunkter på upprättat förslag. Planen 
är utställd för granskning under perioden 2021-08-01 – 2021-10-01. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, § 
49. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §49 
‒ Skrivelse 2021-09-07 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Yttrande över utställning av Översiktsplan 2020 för Lomma kommun 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Följebrev 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Granskningsförslag 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – Samrådsredogörelse 
‒ Översiktsplan 2020 för Lomma kommun – MBK 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrande över förslag till översiktsplan 2020 

för Lomma kommun enligt bilaga till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 61   KFN/2021:65 - 880 
 
 

Beslut om yttrande över Regional Biblioteksplan 2022-2025 för Region 
Skåne 

 
 

Ärendebeskrivning 
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade 
den 24 juni 2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för Region Skåne 
2022-2025, kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun erbjuds möjlighet att lämna 
synpunkter senast den 1 oktober 2021. 
 
Lomma kommun ställer sig bakom innehållet i Region Skånes förslag till regional 
biblioteksplan för 2022- 2025 och yttrar sig enligt bilaga. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §50. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §50 
‒ Skrivelse 2021-09-13 från kultur- och fritidschef och bibliotekschef 
‒ Yttrande över regional biblioteksplan 2022-2025 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig, över regional biblioteksplan 

2022- 2025, enligt bilaga och översända yttrandet till Region Skåne. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Region Skåne
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 62   KFN/2021:77 
 
 

Information om kulturstipendium 2021 och kulturplakett 2021 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om sökande till kulturstipendium 
och kulturplakett 2021. Nämnden tar beslut om kulturstipendium och kulturplaketten 
vid nästkommande sammanträde 2021-10-25. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 63   KFN/2021:38 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:  
‒ Kulturfest 16 oktober 2021 
‒ Föreningssamtal  
‒ 2021-11-02 föreningsmöte i Borgeby 
 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Kommunstyrelsens budgetberedning  

 
Ordförande Carin Hansson (M) informerar om strategidag med styrelsen för 
Spillepengen som hölls 2021-09-23. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 64   KFN/2021:10 
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 

 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-20, §§ 45-53 
‒ Protokollsutdrag från revisonen 2021-08-17 §6 – Granskning av kommunens 

kontroll av anställdas bisysslor 
‒ Skrivelse 2021-09-08 från Statskontoret avseende Enkät om uppföljning av den 

nationella ungdomspolitiken 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna anmälan om inkomna och 

avgivna skrivelser. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (13) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerande 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 65   KFN/2021:8 
 
 

Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson avslutar sin tjänst som förvaltningschef på 
förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 2021-09-30. Ordförande Carin 
Hansson (M) tillsammans med nämndens förtroendevalda tackar av Martin och önskar 
lycka till i framtiden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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