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FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-11-20 
 
Vår referens:   Michael Tsiparis   
Direkttel: 040-641 11 46 
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se  
Diarienr: KFN/2018:34   

 
Förslag till detaljbudget 2019, samt förslag till effektiviseringar 2020-
2021 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2020 – 2021. Re-
spektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill 
åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre 
sikt fram till 2030. 
 
Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för 2019 och planeringsramar 2020 – 
2021. Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.  
 
 
Utgångspunkter 
 
Kultur- och fritidsnämndens målsättning med sitt arbete är: 
- Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en 
god livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att: 
- Förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen 
- Medverka till att göra Lomma kommun till en attraktiv plats att bo i och flytta till 
- Stimulera lärande och kreativitet 
 
Kultur- och fritidsnämnden har antagit en nämndsplan där man frångår ett mål för hela 
avdelningen och istället har ett mål för respektive verksamhet. Detta för att förstärka 
arbetet med att utveckla samtliga verksamhetsområden inom kultur och fritid samt lyfta 
upp varje verksamhet som en viktig del av helheten.  
 
Den befolkningsökning som sker påverkar efterfrågan inom samtliga verksamheter inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Inom Kulturskolan önskar ett ökat antal 
elever plats och därmed ökar kön. Biblioteket noterar också ett ökat antal besökare och 
högre utlåningsstatistik. Även antalet besökare i den samlade programverksamheten blir 
fler. Inom fritidsverksamheten påverkar befolkningsökningen både den verksamhet fri-
tidsklubbarna bedriver, men också föreningslivet, inte minst idrottsföreningarna samt 
fritidsgårdsverksamheten.  
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Ökningen av antalet ungdomar medför också att skolbiblioteksverksamheten behöver 
expandera ytterligare. Förutom etablerade anläggningar och lokaler behöver Kultur och 
fritid arbeta för att skapa mötesplatser och spontanidrottsplatser för att stärka folkhäl-
san.  
 
Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2020-2021 är framtaget med 
utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2019. Verksamhetsutveckling 
och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är också en 
viktig utgångspunkt i budgeten. 

 
Förändringar mot föregående budgetperiod 
Förslaget följer 2018 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.  
 
Tillväxtmedel 
Kultur och fritidsnämnden har tilldelats 379 tkr i tillväxtmedel för 2019. Dessutom tillkom-
mer en helårseffekt för tillväxtmedel 2018 med 370 tkr.  
 
Föreningsaktiviteten bland idrottsföreningarna har fortsatt öka under 2018 vilket gör att 
föreningsbidragen på fritidssidan föreslås höjas med 170 tkr. 
 
Den nya fritidsgården i Bjärred har medfört att det finns stora möjligheter för föreningar 
och allmänhet att nyttja lokalerna. Fritidsverksamheten i Lomma har fått i uppdrag att 
öppna upp Centralen på liknande sätt. I förslaget finns därför sammanlagt 200 tkr för att yt-
terligare stärka arbetet med att föra in fritidsverksamheterna i framtiden genom samarbete 
med omvärlden och flexibilitet i användandet av lokalerna.  
 
Det tillkommer en nivåhöjning av tillväxtmedlen från 2018 med 250 tkr för skolbiblioteka-
rielyftet och 120 tkr för tjänster på kulturskolan. Det har anställts en skolbibliotekarie och 
två pianolärare samt en filmlärare på deltid.  
 
Förslag på hur tillväxtmedel 2019 ska fördelas tkr Ansvar Verksamhet 
Nivåhöjning tillväxt 2018, kulturskolan 250 210 Kulturskolan 
Nivåhöjning tillväxt 2018, skolbibliotekarielyft 120 203 Skolbibliotek 
Föreningsbidrag 170 202 Fritid 
Fritid Bjärred, framtidens fritidsverksamhet 100 241 Ny aktivitet 
Fritid Lomma, framtidens fritidsverksamhet 100 240 Ny aktivitet 
Totalt 740 

   
Övriga förändringar i budgeten 
Utöver tillväxtmedlen sker det förändringar inför 2019 som ger ett ökat utrymme inom 
budgeten. Förändringarna som sker är minskade avskrivningskostnader med ca 280 tkr, 
minskade lönekostnader med ca 150 tkr, ingen lokalkostnad för LBTK-hallen med ca 400 
tkr, extra anslag från kommunfullmäktige med 300 tkr som är destinerade till kultursko-
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lan och fördelning av centrala medel.  Ökat utrymme kommer även från intäkter från 
Pilängsbadet och fördelning av centrala medel samt allmän översyn av budget.  
 
Förändringarna ger utrymme för nedanstående satsningar och förstärkningar i budge-
ten.   
 
Förslag på hur utökat utrymme ska användas tkr Ansvar Verksamhet 
Kulturskola, medel destinerade från KF 300 210 Kulturskolan 
Pilängsbadet, städkostnader  200 247 Pilängsbadet 
Projektanställning, sommar 230 202 Offentliga kulturarrangemang 
Stöd hyra externa lokaler föreningar 400 202 Fritid, centralt 
Föreningsutveckling 100 202 Fritid, centralt 
Utveckling fritid och motion i Alnarp 100 202 Fritid, centralt 
Programverksamhet bibliotek 50 203 Folkbibliotek 
Utställning, Stationen Bjärred 50 202 Centralt, kultur 
Anläggning, leasing 100 245 Bilkostnader 
Offentliga arrangemang 100 202 Offentliga kulturarrangemang 
Totalt 1630 

   
Nämnden har blivit kompenserad för löneökningar.  

 
Effektivisering 2019 
Kommunfullmäktige behandlade budget 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018 – 
2019 vid sammanträdet 2016-11-17 (KF § 99/16). Kommunfullmäktige beslutade att ef-
fektiviseringar ska genomföras i nämndernas verksamheter omfattande totalt 3 mnkr år 
2017, 5 mnkr år 2018 och 10 mnkr år 2019 samt att effektiviseringarna ska ske i enlighet 
med övergripande mål 2015 - 2019, som föreskriver att alternativa driftsformer alltid ska 
övervägas i alla verksamheter, samt att alla administrativa funktioner regelbundet ska 
prövas (KF § 99, bilaga D, s 17 – 18 ”Särskilt uppdrag om effektivisering”).  
 
Kultur- och fritidsnämnden fick ett effektiviseringskrav på sammanlagt 350 tkr åren 2017 
och 2018. Effektiviseringarna dessa två år gjordes på förvaltningens centrala administ-
ration. Inför 2019 har nämnden effektiviseringskrav på ytterligare 350 tkr.  
 
Effektiviseringskravet 2019 kommer att klaras genom förändringar i ledningsorganisat-
ion och administration på anläggningssidan. När försäljningen av Pilängsbadet har ge-
nomförts kommer effektiviseringen att ske på den administrativa delen av anläggnings-
sidan med förändringar i chefstjänsten. Utrymmet finns det första halvåret 2019 ef-
tersom det finns en vakans inom anläggningsorganisationen.  
 
Idag finns det en chef för anläggningssidan och en chef för simhallen. Genomförs ej för-
säljningen föreslås dessa tjänster försvinna och ersättas av en chef med totalt ansvar för 
alla anläggningar.  
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Förändring jämfört med beslut i kommunfullmäktige under oktober 
I budgetförslaget finns det skillnader jämfört med tidigare beslut av kommunfullmäktige 
(framgår av bilaga ”Förslag till nämndsbudget”). Det beror i huvudsak på att vissa bud-
getposter som tidigare var centralt budgeterade nu är inarbetade i nämndens detalj-
budget. Löneökningar för 2018 är nu budgeterade i rätt verksamhet, fördelning av till-
växtmedel för 2019 är genomfört, sista delen av effektiviseringen 2017-2019 samt de 
budgetförändringar som beskrivs i stycket ”Övriga förändringar i budgeten” ovan. 
 
Investeringsbudget 2019 
Förslaget följer 2018 års investeringsbudget för mindre investeringar. Av 600 tkr fördelas 
400 tkr på fritid och 200 tkr på kultur.  
 
Bilaga 
- Förslag till nämndsbudget 2019  
 
 
Förslag till beslut: 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringar 

samt detaljbudget och investeringsbudget 2019.  
 
 
 
Martin Persson   Michael Tsiparis 
Förvaltningschef   Kultur- och fritidschef  
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