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Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-02-04, kl. 18:30-19:55 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Linus Telsing (M) 
Ann Haluzova (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Lotten Holmgren (L) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Rolf Viberg (FB) 
 

ordförande 
vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ersätter Marc Schildt (M) 
ledamot 
ledamot 
ersätter Sven Bernhard Brahme (C) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Martin Ericsson (FB) 
 

Övriga deltagare Attila Beck (M) 
Janina Pettersson (M) 
Caroline Carlenfelt (M) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Oscar Sedira (SD) 
 
Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef, §§ 4-12 
kultur- och fritidschef 

Utses att justera Sebastian Merlöv 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-11 
 
 
 

Paragraf  
§4-§14 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Sebastian Merlöv 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-02-04   

Paragrafer §4-§14   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 3 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-02-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

KFN § 4   KFN/2019:12 - 041  
 
 

Bokslutsinformation 
 

Ärendebeskrivning 
Martin Persson, förvaltningschef, och Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, 
informerar om det preliminära bokslutet: 
‒ Ekonomiskt resultat för år 2018.  
‒ Bokslutsredovisningen behandlas som beslutsärende på kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde den 25 februari, då en djupare genomgång 
presenteras.   

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  
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KFN § 5   KFN/2018:52 - 010 
 
 

Verksamhetsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2018-06-18 (§ 39/18), behandlat 
nämndsplan för år 2019. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid 
sammanträdet 2018-10-03 (KSAU § 146/18), behandlat aktuell nämndsplan. Kultur- 
och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2018-12-03 (§ 73/18), fastställt 
nämndsplan för år 2019. 
 
Verksamhetsplan ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden 
för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen för det 
kommande året. Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningschefens 
planeringsdokument för det övergripande utvecklingsarbetet 2019. De områden som 
kommer att beskrivas i denna plan har sin grund i den politiska inriktningen 2019, 
nämndsmålen, kopplat till de av förvaltningen identifierade områden som behöver 
utvecklas för att bibehålla och öka kvaliteten och måluppfyllelsen.  

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 2 
‒ Skrivelse 2019-01-15 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Verksamhetsplan 2019 - Förvaltningens verksamhetsplan 
‒ Verksamhetsplan 2019 - Översikt 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra avseende förvaltningens 

förslag till verksamhetsplan för år 2019. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Kultur- och fritidschef 
Författningssamling  
Akten
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KFN § 6   KFN/2019:7 - 040 
 
 

Handlingsplan för intern kontroll 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern 
kontroll. 
 
En uppföljning av reglemente och anvisningar för intern kontroll genomfördes senast 
2017-09-20 av kommunstyrelsen. Enligt anvisningarna framgår bland annat att 
respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. 
Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att 
tillse att: 
 
‒ En organisation upprättas för den interna kontrollen 
‒ Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 
 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska 
säkerställa att följande uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
‒ Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
‒ Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömts särskilt viktiga att granska. 
 
Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom nämndens 
verksamhetsområde. Inför framtagandet av kontrollplanen har verksamheten utgått 
från föregående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, 
dess resultat och avvikelser tagits upp. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund 
för den nya planen för intern kontroll. Därefter har en riskanalys genomförts som 
avser innevarande år. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera har 
inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade 
kontrollaktiviteter ingår i planen. 
 
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en 
balanserad arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö är avgörande för 
möjligheten att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda mål. 
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Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelse att ekonomiskt utfall är i balans 
med budget och planerar därför göra mer frekventa uppföljningar av ekonomin än vad 
kommunens styrsystem anger. Förvaltningen bedömer att sådan kontinuerlig 
ekonomiuppföljning kan bidra till en stabilitet i organisationen som ger 
verksamheterna möjlighet att förstärka fokus på nationella mål och nämndsmål. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 3 
‒ Skrivelse 2018-12-19 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Intern kontroll 2019 - Handlingsplan - Rapport 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2019 inom 

områdena arbetsmiljö och ekonomi. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Utredningschef  
Författningssamling  
Akten 
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KFN § 7   KFN/2018:89 - 002 
 
 

Anpassning av delegations- och vidaredelegationsplan 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har en struktur i delegationsordningen som innebär att de 
ärenden som delegeras till verksamheterna, delegeras till förvaltningschefen. I 
förvaltningschefens vidaredelegationsordning vidaredelegeras beslutsrätten till olika 
beslutsfattare i organisationen. 
 
Delegationsordningen 
Förvaltningen har behov av anpassning av några ärenden i delegationsordningen och 
föreslår därför att detta korrigeras. Förvaltningens förslag till ändring enligt ovan 
redovisas i bifogad delegationsordning (Bilaga A). Aktuella ändringar föreslås träda i 
kraft 2019-03-01. 
 
Vidaredelegationsordningen 
Justeringar har gjorts i förvaltningschefens vidaredelegationsordning. Aktuella 
förändringar har gjorts för att vidaredelegationsordningens beslutsrätt ska följa 
förvaltningens organisation (Bilaga B). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-21 (§ 5) beslutades en ändring i förslaget 
till delegationsordning, att punkten 1:3 delegeras till nämndens 2:e vice ordförande 
istället för 1:e vice ordförande. Denna ändring är gjord i förslaget som föreligger 
nämnden.    
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 5 
‒ Skrivelse 2018-12-18 från förvaltningschef och administrativ chef 
‒ Anpassning av delegationsplan - KFN 
‒ Anpassning av vidaredelegationsplan - KFN 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden anpassar nämndens delegationsordning i enlighet med 

förslag i bilaga A. 
‒ Ändringar i delegationsordningen träder i kraft 2019-03-01. 
‒ Informationen om anpassningar i vidaredelegationsordningen i enlighet med 

bilaga B läggs med godkännande till handlingarna.  
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
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Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Administrativ chef 
Författningssamling  
Akten 
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KFN § 8   KFN/2018:11 - 108 
 
 

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering LUKAS 2018-09-01 - 
2018-12-31 
 
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 en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2018-09-01 – 2018-12-31 har det inkommit 6 synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen att 
det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområden. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 6 
‒ Skrivelse 2019-01-14 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport: synpunkts- och klagomålshantering LUKAS 2018-09-01 - 2018-12-31 
‒ Bilaga - Inkomna synpunkter under perioden 2018-09-01 - 2018-12-31 

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

klagomålshantering för perioden 2018-09-01 – 2018-12-31.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 9   KFN/2018:84 - 443 
 
 

Beslut om ansökan om lokalbidrag från LBTK 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har fram till juni 2018 hyrt två idrottshallar i LBTK-hallen. Sedan 
augusti 2018 har LBTK (Lomma Bjärreds tennisklubb) själv haft behov av dessa lokaler. 
I samband med uppsägningen av avtalet med kommunen sades även avtalet om 
lokalbidrag upp.  
 
Lokalbidraget ska ge möjligheter för föreningen att bedriva verksamhet i egen lokal då 
inte kommunen kan bidra med hall för föreningen. Bidraget har för LBTK varit på 215 
tkr årligen.  
 
Den 4 december 2018 inkom styrelsen för LBTK med en ansökan om att få 
lokalbidraget höjt till 846 tkr.  
 
Förvaltningen föreslår att bidraget för LBTK ska vara på samma nivå som 2018, och att 
ansökan om höjt lokalbidrag därmed avslås.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 7 
‒ Skrivelse 2019-01-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Ansökan om lokalbidrag 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå LBTK:s ansökan om höjt lokalbidrag. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
LBTK 
Kultur- och fritidschef 
Akten
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KFN § 10   KFN/2019:9 - 880  
 
 

Uppdrag om utredning angående bibliotek i Bjärred 
 

Ärendebeskrivning 
På arbetsutskottets sammanträde 2019-01-21 (§ 8) lyfte ordförande Carin Hansson 
(M) frågan om ett nytt bibliotek i Bjärred, och att det behöver utredas var någonstans 
det kan byggas. Arbetsutskottets förslag till nämnden är att uppdra åt förvaltningen 
att, genom att jämföra ett antal möjliga placeringar, utreda förutsättningarna för ett 
nytt bibliotek i Bjärred. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 8 

 
Nämndens överläggning 
Rolf Viberg (FB) föreslår att uppdraget även ska innefatta utbud och innehåll i det nya 
biblioteket.  
 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att nämnden, för att få med det innehållsliga 
samt beakta utvecklingen av bibliotekens utbud, lägger till ordet "framtida" i 
utredningsuppdraget.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att 
bifalla det.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, genom att jämföra ett 

antal möjliga placeringar, utreda förutsättningarna för ett nytt framtida bibliotek i 
Bjärred.   

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Kultur- och fritidschef 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-02-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 11   KFN/2019:10 - 003 

  
 

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för ett ramverk gällande 
likställighet 

 

Ärendebeskrivning 
På arbetsutskottets sammanträde 2019-01-21 (§ 9) diskuterades kommunens 
förhållningssätt gentemot föreningar i kommunen. Arbetsutskottets förslag till 
nämnden är att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett ramverk 
gällande likställighet i kommunens förhållningssätt gentemot de föreningar som verkar 
i kommunen.   

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, § 9 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna 

för ett ramverk gällande likställighet i kommunens förhållningssätt gentemot de 
föreningar som verkar i kommunen.   

______________________ 
 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Kultur- och fritidschef 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-02-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 12   KFN/2019:6 - 010  
 
 

Information från förvaltningen och ordföranden 
 

Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om:  
‒ Parkourbanan i Bjärred  
‒ Lokalfrågor gällande kampsportsföreningarna i kommunen 
‒ Konstgräs. En skrivelse har inkommit till kommunen från Svenska fotbollförbundet, 

och en motion har remitterats till nämnden, båda rör konstgräsplaner. Dialog med 
föreningar i kommunen angående konstgräs och granulat är samtidigt pågående.   

‒ Internt ledningsgruppsarbete pågår inom kultur och fritid, efter en tid av 
personalomsättning. Nämnden får ta del av arbetet längre fram.   

‒ Ett antal punkter från den årliga erfarenhetskonferensen med Sveriges Fritids- och 
kulturchefsförening, bland annat gällande statsbidrag och stöd till att utveckla 
framtidens kulturskola.   

 
Carin Hansson (M), ordförande, informerar om:  
‒ En planeringsdag för nämnden, för att initiera arbetet med nämndsplan och 

nämndsmål för år 2020, måndag den 8 april kl. 08:30-12:00 i kommunhuset.  
‒ Föreningsråd den 28 mars, där nämnden uppmanas vara med, tillsammans med 

representanter från föreningarna.  
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 13    
 
 

Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Rolf Viberg (FB) frågar om Kulturfest Lomma, och undrar ifall en utvärdering är gjord 
av förra årets evenemang, samt hur mycket pengar som avsätts för kulturfesten.   
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, svarar att förvaltningen håller på med 
planeringen inför årets kulturfest (där en utvärdering av förra året ingår), som kommer 
att äga rum den 12 oktober 2019, förhoppningsvis i både Lomma och Bjärred. Michael 
svarar att 100 000 kronor är budgeterade för kulturfesten i år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
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KFN § 14   KFN/2019:5 - 800  
 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-21, §§ 1-11 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16, § 1: Remiss avseende utvärdering av 

internhyressystemet 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  
 


