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KFN AU § 21   KFN/2019:42 - 042 
 
 

Ekonomisk uppföljning 2019-01-01 – 2019-03-31 (Kvartalsrapport – 
Temaredovisning) 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19 (§ 34), 
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. 
 
Förvaltningen redovisar utfall för perioden januari – mars, samt helårsprognos. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-04-15 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Kvartalsrapport KFN 2019 
‒ Kvartalsrapport KFN 2019 – sifferbilaga 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport för 2019, och översänder 

den till kommunstyrelsen. 
 
./. Bilaga A, B.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 22   KFN/2019:37 - 007 
 
 

Förslag till yttrande om granskning avseende effektivitet och 
produktivitet 

 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Lomma kommun granskat nämndernas arbete med 
effektiviseringar och besparingar.  
 
Deras sammanfattande bedömning är att det pågående effektiviseringsarbetet delvis 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. De bedömer samtidigt att det inte alltid är 
tydligt huruvida nämndernas redovisade åtgärder är att förstå som besparingar eller 
effektiviseringar, eller huruvida redovisade besparingar är nettoberäknade. 
 
Rapporten noterar att Lomma kommuns kostnads- och effektivitetsutveckling påvisar 
goda resultat, baserat på undersökta kvalitetsnyckeltal samt övergripande 
nettokostnadsutveckling vid jämförelse med statistiskt förväntat resultat. 
 
Förvaltningen redovisar sitt förslag till svar på granskningen i bifogat yttrande.  

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-04-16 från förvaltningschef 
‒ Revisionsrapport – Granskning av effektivitet och produktivitet 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet som svar på revisionsrapporten 

”Granskning avseende effektivitet och produktivitet”, och översänder till 
kommunstyrelsen.   

 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 23   KFN/2019:44 - 706 
 
 

Förslag på ny taxa för körsång i kulturskolan 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolan föreslår att från och med höstterminen 2019 höja taxan för körsång från 
300 kr till 450 kr per termin. Avgiften skulle med en sådan höjning hamna på samma 
nivå som de andra större gruppernas avgifter. 
 
Terminsavgiften för kör har hittills varit lägre än för andra större grupper. Lärarna som 
arbetar med körerna bedriver undervisning med hög kvalitet som både engagerar och 
utvecklar eleverna. De deltar i föreställningar, erbjuds extra workshops med 
sångelever och deltar i projekt med andra kulturskolelever. Förvaltningen anser därför 
att avgiften bör ligga på samma nivå som övriga större grupper. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Arbetsutskottets överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
nämnden utan eget ställningstagande, varefter hon finner att arbetsutskottet beslutar 
att bifalla yrkandet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kultur- och 

fritidsnämnden utan eget ställningstagande. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 24   KFN/2019:45 - 867 
 
 

Förslag till revidering av bestämmelser för Lomma kommuns 
kulturstipendium och kulturplakett 

 
Ärendebeskrivning 
2018 startades en kulturfestival i Lomma kommun. Förvaltningen ser en vinst för både 
stipendiaten och förvaltningen att koppla samman kulturstipendiet med 
kulturfestivalen. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att bestämmelserna för 
kulturstipendiet ändras på ett par punkter.  
 
Förvaltningen föreslår att datum för sista ansökan tidigareläggs, så att utdelning av 
stipendiet kan ske på kulturfestivalen. Förvaltningen föreslår även att stipendiaten 
som motprestation deltar på kulturfestivalen med till exempel uppträdande eller 
utställning. De föreslagna ändringarna framgår av bilagan, som är ett utdrag ur 
författningssamlingens M.4.7 – Bestämmelser för Lomma kommuns kulturstipendium 
och kulturplakett. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-14 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Revidering av bestämmelser för kulturstipendium – Bilaga – Bestämmelser 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av 

bestämmelser för kulturstipendium.   
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
 
Sändlista 
Akten  
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KFN AU § 25   KFN/2019:39 - 026 
 
 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
Arbetsgivaren ska årligen göra en uppföljning av SAM. Syftet är att säkerställa att 
kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter efterlevs. Om det vid uppföljningen 
framkommer brister ska dessa åtgärdas. Förvaltningen redovisar aktuella brister och 
åtgärdsplan för arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-10 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Uppföljning – Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 till handlingarna. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 26   KFN/2019:40 - 026 
 
 

Uppföljning av likabehandlingsarbete 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet med aktiva 
åtgärder i Lomma kommun sker genom undersökning på verksamhets-, förvaltnings- 
och kommunövergripande nivå. Utifrån undersökningen genomförs analys av 
resultaten och med utgångspunkt från dessa vidtas åtgärder som planeras och följs 
upp. Resultaten aggregeras från verksamhetsnivå till förvaltningsnivå och 
sammanställs slutligen i en kommunövergripande dokumentation. Arbetet sker i 
samverkan med arbetstagarorganisationer genom Lomma kommuns 
samverkansorganisation. 
 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på ett antal olika områden och utifrån 
samtliga sju diskrimineringsgrunder. Förvaltningen redovisar aktuella brister och 
åtgärdsplan för arbetsutskottet. 

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2019-04-10 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Uppföljning – Likabehandlingsarbete 2018 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av 

likabehandlingsarbete 2018 till handlingarna. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 27   KFN/2019:6 - 010 
 
 

Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om: 
‒ Alternativa modeller för bidrag och verksamhetsstöd till föreningar.  
‒ Förvaltningen har ansökt om, och blivit tilldelade, 420 000 kronor som ska 

användas till digitaliseringsprojekt under året. Bland annat ska ett digitalt 
bokningssystem för idrottshallar tas fram. 

‒ En incident på en fritidsgård i kommunen.  
‒ Arbetet med sommarprogram 2019.  
‒ Ärendet om Pilängsbadet och Pilängshallarna, som ska behandlas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 24/4. Ärendet avgör hur framtiden för 
verksamheten ser ut.   

‒ En konferens om konstgräs som Michael deltagit på. Konferensen kretsade kring 
erfarenheter och framtidsutsikter för konstgräset, och deltog gjorde bland annat 
Svenska Fotbollförbundet, Norges fotbollsförbund, Naturskyddsföreningen, 
kommuner och föreningar. Michael informerar även om en planerad åtgärdsplan i 
kommunen, med åtgärder på kort och lång sikt, för att minska spridningen av 
gummigranulat från kommunens konstgräsplaner.   

‒ Kommunikation med HK Ankaret efter att nämnden vid sitt senaste sammanträde 
svarade på deras skrivelse om hallbehov. 

‒ Pågående dialog mellan kommunen och Lomma ridklubb.  
 
Sebastian Merlöv (S) efterfrågar en nulägesrapport för det utredningsuppdrag om 
elitstöd, som nämnden gav förvaltningen i slutet av 2018. Michael Tsiparis svarar att 
förvaltningen för närvarande arbetar med flera utredningsuppdrag parallellt. 
Förarbetet för uppdraget om elitstöd är påbörjat, vilket i nuläget innebär att 
upplysningar från kommunens föreningar och närliggande kommuner håller på att 
inhämtas.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 28    
 
 

Övrigt 

 
Ärendebeskrivning 
Sebastian Merlöv (S) frågar om hur det går med planärendet kring BOJK (Bjärreds 
optimistjolleklubb). Carin Hansson (M) svarar att det inte kommer bli någon 
restaurang där, som tanken med detaljplaneuppdraget först var. Dialog kommer 
fortsatt att föras med föreningen om bland annat lokaler.  
 
Sebastian Merlöv (S) efterfrågar en projektplan där mål och tidsplaner (med kort- och 
långsiktiga åtgärder) för olika projekt framgår.  
 
Oscar Magnusson (M) informerar om kommunala funktionshindersrådets senaste 
sammanträde, som till stor del handlade om tillgänglighet kring kommunens 
nuvarande och planerade anläggningar, exempelvis amfiteatern.   
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 

 


