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       Sammanträdesdatum s. 1 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Fjelie   
Tid 2019-10-21, kl. 15:02-16:14 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Marc Schildt (M) 
Peppe Pollack (L) 
Sebastian Merlöv (S) 

ordförande 
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Övriga deltagare Martin Persson 
Filippa Bokelid 
Per-Olof Petersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

förvaltningschef 
nämndsekreterare  
ekonom 

Utses att justera Sebastian Merlöv  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-10-24 
 
 
 
 

Paragraf  
§70-§80 

Underskrifter Sekreterare   

  Filippa Bokelid 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-10-21   

Paragrafer §70-§80   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-10-25 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-11-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KFN AU § 70   KFN/2019:42 - 042 
 
 

Information om ekonomisk uppföljning - 2019-01-01 - 2019-09-30 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige, 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 
nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. 
Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina 
verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden 
mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och 
förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen. 
 
Per-Olof Petersson, ekonom, redovisar muntligt för utfall för perioden januari – 
september, helårsprognos samt åtgärder för att nå budget i balans. 
 
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 (15) 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

Utdragsbestyrkande 

KFN AU § 71 KFN/2019:24 - 010 

Uppföljning: Lokalbehovsplan 2019 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2019-04-01 (KFN § 20/19), 
behandlat lokalbehovsplan 2019. Nämnden beslutade att godkänna 
lokalbehovsplanen för år 2019 och översända den till kommunstyrelsen. 

I planen kommenteras lokalbehov inom nämndens ansvarsområden enligt följande. 

‒ Kulturskolan - Nya lokaler för undervisning i Bjärred. Samutnyttjande av lokaler 
kommer även i fortsättningen vara viktigt för Kulturskolan för att klara 
lokalbehovet. 

‒ Pilängsbadet – Bedömning av möjlighet till försäljning av badet pågår. 
‒ Kultur - Behov av utställningsytor och scen för framträdanden kan uppkomma 

längre fram i planeringsperioden. 
‒ Fritidsverksamheter – Fritidsklubbar och fritidsgårdar kommer inte att behöva ett 

tillskott av lokaler under perioden. Antalet elever ligger relativt konstant med små 
årliga förändringar.  

‒ Bibliotek - Omlokalisering av nuvarande folkbibliotek från Bjärehovsområdet till 
Bjärred centrum. Behov av nytt skolbibliotek har bedömts vid ny utbyggnad av 
Alléskolan. 

‒ Ridvägar och idrottsplats. 
‒ Spontanidrott och idrottsplatser - Behov av motionsområden med spontanidrott 

och motionsspår uppkommer under planeringsperioden. 
‒ Mötesplatser – aktiviteter utomhus - Ökat behov av mötesplatser och aktiviteter 

utomhus där spontan aktivitet kan förekomma. 
‒ Idrottsplats - Lomma IP kommer att få ett behov av utbyggnad och upprustning i 

samband med en ökad befolkning. 

Nämnden ser lokalbehovsplanen som ett viktigt strategiskt dokument och följer därför 
upp planen för att se vad som är gjort och föreslå eventuella anpassningar utifrån 
förändrande förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Uppföljning: LokalbehovspIan 2019. 
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       Sammanträdesdatum s. 5 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KFN AU § 71 (fort.)  KFN/2019:24 - 010 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 72   KFN/2019:84 - 800 
 
 

Sammanträdestider 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för år 2020. Förslaget tar 
sin utgångspunkt i sammanträdestiderna för år 2019 men har justerats och anpassats 
efter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider, samt 
tidsplanen för inlämning av budget och andra ekonomiska rapporter och 
styrdokument. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. Arbetsutskottet 
föreslås fortsatt sammanträda klockan 15:00 och nämnden klockan 18:30, om inget 
annat anges.  
  
Följande sammanträdesdatum föreslås för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
år 2020: 2020-02-10, 2020-03-09, 2020-04-20, 2020-05-11, 2020-06-01, 2020-08-24, 
2020-09-21, 2020-10-12, 2020-11-09, 2020-12-07. Arbetsutskottet föreslås 
sammanträda klockan 15:00, om inget annat anges.   
  
Följande sammanträdesdatum föreslås för kultur- och fritidsnämnden år 2020: 2020-
02-24, 2020-03-30, 2020-05-04, 2020-05-25, 2020-06-15, 2020-09-07, 2020-09-28, 
2020-10-19, 2020-11-23, 2020-12-14. Nämnden föreslås sammanträda klockan 18:30, 
om inget annat anges. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-10-09 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer följande 

sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott år 2020: 2020-
02-10, 2020-03-09, 2020-04-20, 2020-05-11, 2020-06-01, 2020-08-24, 2020-09-21, 
2020-10-12, 2020-11-09, 2020-12-07. Arbetsutskottet föreslås sammanträda 
klockan 15:00, om inget annat anges.   

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande datum för nämndens 

sammanträden 2020: 2020-02-24, 2020-03-30, 2020-05-04, 2020-05-25, 2020-06-
15, 2020-09-07, 2020-09-28, 2020-10-19, 2020-11-23, 2020-12-14. Kultur- och 
fritidsnämnden fastställer tiden för nämndens sammanträden till klockan 18:30, 
om inget annat anges. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KFN AU § 72 (fort.)  KFN/2019:84 - 800 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 73   2018:64 
 
 

Uppföljning om uppdrag till förvaltningen att uppföra en 
informationspunkt vid Bjärred saltsjöbad 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Carin Hansson (M) och förvaltningschef Martin Persson informerar om 
ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 74   KFN/2019:83 - 867 
 
 

Val av mottagare av Lomma kommuns kulturplakett 2019 

 
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.  
  
I år har totalt sex nomineringar inkommit till kultur- och fritidsnämnden inom 
ansökningstiden. Arbetsutskottet diskuterar de nominerade. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-12 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
‒ Lista över tidigare mottagare av Kulturplaketten 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lämnar ärendet vidare till kultur- och fritidsnämnden 

utan eget ställningstagande. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 75   KFN/2019:85 - 821 
 
 

Kortsiktiga åtgärder Lomma IP 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson (M) och förvaltningschef Martin Persson redogör för 
ärendet. 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 76   KFN/ 2019:87 - 820 
 
 

Statusuppdatering Habo Fritid 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson (M) och förvaltningschef Martin Persson redogör för 
ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 77   KFN/2019:65 
 
 

Uppdrag om projektplan för flytt av Lomma IP 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson (M) och förvaltningschef Martin Persson informerar om 
ärendet. 

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

 Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 78    
 
 

Uppföljning avseende belysning på Borgeby IP 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson och förvaltningschef Martin Persson informerar om 
belysningen på Borgeby IP som inte fungerar och måste bytas ut. För nuvarande hyrs 
tillfällig belysning. För att laga belysningen krävs en investering som kommer kosta 0,5 
miljoner kronor, investeringen är ej budgeterad. För framställande av medel skickas 
ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och skickar vidare 

informationen till kommunstyrelsen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 79   KFN/2019:77 - 800 
 
 

Pågående projekt och utredningar inom kultur och fritid 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden vill ha information och status på pågående projekt och 
utredningar inom förvaltningen.  
 
Ordförande Carin Hansson (M) redogör för pågående projekt och utredningar inom 
kultur och fritid.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-10-21 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN AU § 80   KFN/2019:6 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om: 
‒ Nämndsmiddag med KFN och BUN den 2019-12-10  
‒ Kulturfesten 2019-10-12 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


