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KFN § 71   KFN/2018:12 - 042 
 

Ekonomisk uppföljning - 2018-01-01 - 2018-10-31 

 
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 – oktober och helårsprognos samt 
åtgärder för att nå budget i balans. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 67 
‒ Skrivelse 2018-11-16 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Månadsuppföljning oktober 2018 
‒ Månadsuppföljning oktober bilaga 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsuppföljning oktober 2018 och 

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

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Akten
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KFN § 72   KFN/2018:34 - 042 
 

Fastställande av budget för kultur- och fritidsnämnden 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Respektive nämnd har, 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. 
Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2018-10-17 och i 
kommunfullmäktige 2018-11-08. Enligt styrsystem för Lomma kommun ska 
nämnderna fastställa nämndsbudget. Förvaltningen har upprättat ett förslag till 
nämndsbudget 2019 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 68 
‒ Skrivelse 2018-11-20 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Budget 2019 - sifferbilaga  
 
Nämndens överläggning 
Karl-Gustav Nilsson (S) yrkar att budgeten för kulturskolan utökas med 300 000 
kronor, för att kunna sänka avgifterna, samt att LOK-stödet utökas med 500 000 
kronor, så att föreningarna kan få mer pengar till sin ungdomsverksamhet. 
Förvaltningen ska uppdras att omfördela kostnaderna så att dessa ökningar ryms inom 
ram.  
 
Ordföranden ställer Karl-Gustav Nilssons yrkande mot grundförslaget, och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med grundförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringar 

samt detaljbudget och investeringsbudget 2019. 
 
./. Bilaga A, B.  

 
Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen mot beslutet, till förmån för 
Karl-Gustav Nilssons yrkande. 
______________________ 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef UKF 
Akten  
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KFN § 73   KFN/2018:52 - 010 
 

Fastställande av nämndsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2018-06-18 (§ 39), behandlat 
nämndsplan för år 2019. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden fastställa sin 
nämndsplan för det kommande året. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2018-10-03 (KSAU § 146/18), 
behandlat aktuell nämndsplan, och påtalar att: 
 
”Kultur- och fritidsnämnden har genomfört ett stort arbete sedan förra året då den 
preliminära nämndsplanen upprättades för 2018. Inför fastställandet av 
nämndsplanen för 2018 avgavs ett yttrande från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden gällande förbättringsåtgärder. Samtliga åtgärder fördes in i planen 
inför fastställandet. Bland annat omarbetades de två tidigare separata planerna till en 
gemensam för kultur och fritid. Ett förklarande avsnitt gällande nämndsmål och 
nyckeltal lades till. Nyckeltalen har setts över och specificerats och det framgår även 
tydligt vilka mätningar som används. Vidare har tidigare års resultat i olika mätningar 
lagts in i planen vilket lett till en ökad spårbarhet i måluppfyllelsen samt ger ett stöd 
vid upprättande av relevanta målnivåer.  
 
Den preliminära nämndsplanen för 2019 ser i stort sett ut som den fastställda planen 
för 2018. Det rör sig om sammanlagt sju mål, varav fyra är gemensamma för både 
kultur och fritid, ett rör enbart fritid och två rör kultur. Något nyckeltal har förändrats 
och ett har tagits bort men i övrigt är planens mål och nyckeltal innehållsmässigt 
desamma. Dock finns inga målvärden angivna för 2019, se mer nedan.  
 
Möjliga förbättringsåtgärder innan fastställande av nämndsplanen:  
‒ Det finns inga målvärden utsatta i nyckeltalens respektive tabeller för år 2019. De 

år som finns angivna är 2015 - 2018, och det är samma målvärde/nyckeltal och 
resultat som i förra årets plan. Nyckeltalen för 2019 bör skrivas ut i tabellen och 
för 2018 bör man i tabellen ändra MV (målvärde) 2018 till R (resultat) 2018.  

‒ Målet "stärka barn och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och 
kultur'' har tre målvärden som anger att eleverna ska vara nöjda med 
kulturaktiviteter, skolbibliotek och fritidsklubbens verksamhet. Här bör ett 
förtydligande läggas in gällande hur nöjdheten mäts och när målet är uppfyllt. 

‒ Målet "All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet" 
har två nyckeltal kopplade till sig. Det ena anger att antalet miljöåtgärder ska öka 
och att mätning sker genom uppföljning. Här kan förtydligande göras genom att 
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ange vad för åtgärder som krävs och specificera vad ökningen innebär (det finns 
inte inlagt ett jämförande resultat för 2018).”  

 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har genomfört förslag till 
justeringar av kultur- och fritidsnämndens nämndsplan, i enlighet med de synpunkter 
kommunstyrelsen anför och de anvisningar som anges i skriften ”Så här styrs Lomma 
kommun”, enligt följande: 
 
‒ Nämndsplanen har kompletterats med målvärden för 2019 och resultat för 2018 

har lagts till, i de fall de finns tillgängliga. Underlag för några uppföljningsresultat 
planeras sammanställas i slutet av året. Resultaten av dessa uppföljningar kommer 
härefter att föras in i planen.  

‒ Nämndsplanen har även förstärkts med information om hur uppföljning av målet 
”stärka barn och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur” 
sker. 

‒ Målet ”Tillgänglighet ska bibehållas inom kultur och fritids verksamhetsområde” 
avser nöjdhet med kultur och idrottsanläggningar. Detta mål har sammanfogats 
med målet ”Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de 
verksamheter som erbjuds”. På så vis samlas uppföljning av nöjdhet med 
nämndens verksamheter under ett mål. 

‒ I syfte att minska antalet mål och ytterligare förstärka kopplingen till nämndens 
ansvarsområden – kultur och fritid – föreslår förvaltningen att målet "All vår 
verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet" samt målet 
”Arbeta främjande med barn och unga i kommunen” tas bort. 

 
De anpassningar som föreslås innebär att nämndsmålen minskas från sju till fyra. 
Förvaltningen överlämnar förslaget till nämndsplan för 2019, till kultur- och 
fritidsnämnden för fastställande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 69 
‒ Skrivelse 2018-10-21 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan KFN 2019 - Fastställande 

 
Nämndens överläggning 
Karl-Gustav Nilsson (S) uppmärksammar ett par mindre fel i nämndsplanen, som 
kräver redaktionella justeringar.   

 
Carin Hansson (M) yrkar att målvärdena under avsnitt 3.2.4 i nämndsplanen ändras 
från 4.0 till 5.0. 

 
Ordföranden ställer proposition på frågan om nämndsplanen kan antas med de 
redaktionella justeringarna samt Carin Hanssons ändringsyrkande, och finner att 
nämnden beslutar så.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsplan för år 2019. 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder nämndsplanen till kommunstyrelsen för 

kännedom. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef UKF 
Akten 
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KFN § 74   KFN/2018:10 - 040 
 

Rapport: Intern kontroll 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse 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 
 
Internkontrollplanen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och 
rutiner som bedöms särskilt viktiga att granska. Planen har tagits fram av UKF-
förvaltningens ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata 
processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete 
även gjort antagande om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden. Förvaltningen 
redogör nu för den uppföljning som gjorts under året, inom ramen för den antagna 
internkontrollplanen, där kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete 
varit två prioriterade områden. 
 
På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-26 upplyste 
förvaltningschef Martin Persson om att vissa redaktionella förändringar skulle göras i 
rapporten inför behandling i nämnden, eftersom några mindre felaktigheter hade 
upptäckts. De har nu åtgärdats.     
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Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 70 
‒ Skrivelse 2018-11-13 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Rapport - Intern kontroll 2018 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder rapport avseende intern kontroll 2018, till 

kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen  
Lomma kommuns revisorer 
Akten  
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KFN § 75   KFN/2018:74 - 860 
 

Utredning om skylt som beskriver Bjärred saltsjöbads kulturarv 
 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett kulturarv kring Bjärred Saltsjöbad som har behov av att synliggöras. 
Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans med 
föreningar, utreda och utforma en skylt som beskriver Bjärred Saltsjöbads kulturarv.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 71 
‒ Skrivelse 2018-11-20 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans med 

föreningar, utreda och utforma en skylt som beskriver Bjärred Saltsjöbads 
kulturarv. 

______________________ 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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KFN § 76   KFN/2018:77 - 443 
 

Fördelning av träningstider för nystartade föreningar 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har ett stort antal föreningar som utnyttjar kommunens idrottshallar, 
dessutom är det många utövare i varje förening. Idrottshallar används också av 
allmänheten som kan boka privata tider.  
 
Det finns en förväntan hos etablerade föreningar att behålla träningstider för att 
kunna ha en långsiktig planering samt kunna erbjuda träningsmöjligheter för sina 
medlemmar. Det är även positivt med etablering av nya föreningar. Det bidrar till en 
mångfald i utbudet av fritidsmöjligheter.  
 
Eftersom det är ett hårt tryck på hallarna och det finns väldigt få lediga tider så 
behöver erbjudandet av träningstider planeras och utredas. Fördelning av 
träningstider för föreningar sker en gång årligen efter ansökningar och 
intresseförfrågan från föreningar. Fördelning sker i april-maj då tider för 
nästkommande höst och vår fördelas. 
 
Förslag till prioritering 
Förvaltningen föreslår att nya föreningar kan söka träningstider vid första tillfälle efter 
att föreningen bildats, haft konstituerande årsmöte och blivit godkända av 
Riksidrottsförbundet eller motsvarande organisation.  
 
I första fördelningen prioriteras de gamla föreningarna vid fördelningen. Föreningar 
som representerar idrotter eller aktivitet som inte finns i kommunen idag ska 
prioriteras på samma sätt som etablerade föreningar. I både nya och etablerade 
föreningar ska barn och ungdomar prioriteras.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 72 
‒ Skrivelse 2018-11-20 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till prioritering av 

fördelning av träningstider för nystartade föreningar. 
______________________ 
 
Sändlista  
Kultur- och fritidschef 
Informatör, kommunledningskontoret 
Akten  
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KFN § 77   KFN/2018:75 - 812 
 

Utredning om elitstöd till föreningar 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar föreningsbidrag till kommunens idrottsföreningar. 
Detta bidrag är riktat till breddidrott med fokus på barn och unga.  
 
Förutsättningarna för föreningar att bedriva elitidrott är tuffa. Det är förenat med 
kostnader som de enskilda aktiva och föreningen ofta har svårt finansiera. 
 
Inför nästa säsong har Borgeby FK lyckats kvalificera sig till Elitettan, vilket är den näst 
högsta fotbollsserien på damsidan. Elitettan är rikstäckande. Borgeby FK är ett av de 
lag som skulle kunna söka elitstöd. Även basketklubben Lobas har ett lag i näst högsta 
nationella serien. Det finns även några individuella idrottare som skulle kunna söka 
stöd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om ett uppdrag till förvaltningen att 
utreda förutsättningarna för ett eventuellt elitstöd till de av kommunens 
idrottsföreningar som bedriver elitidrott.   
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-26, § 73 
‒ Skrivelse 2018-11-20 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
Nämndens överläggning 
Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att formuleringen av beslutet ändras från 
arbetsutskottets förslag till följande:  
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna till stöd 
för elitidrott.  
 
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 utreda möjligheterna till 

stöd för elitidrott. 
______________________ 
 
Sändlista  
Förvaltningschef UKF 
Kultur-  och fritidschef 
Akten 
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KFN § 78   KFN/2018:6 - 010 
 

Information från förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om: 
‒ Nya skatteregler sedan år 2015 vad gäller uthyrning av lokaler, som innebär att 

föreningar som hyr in sig hos privata aktörer riskerar att få betala stora 
skattebelopp.  

‒ Viktiga datum för den tillträdande nämnden – sammanträde och utbildningsdag 
den 11/1 och studiebesök i nämndens verksamheter den 18/1.  

‒ Parkourbanan i Bjärred. Kommunen har fått rätt i mark- och miljödomstolen, och 
dialog har sedan förts med de som överklagat angående exakt placering och 
utformning av parkourbanan. 

‒ Studiebesök hos idrottshallar anpassade för gymnastik, bland annat på Hyllievångs 
skola och idrottshall i Malmö.  

‒ Personalomsättning och planerade organisationsförändringar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista 
Akten  
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KFN § 79   KFN/2018:14 - 009 
 

Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser 
 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt, 2018-11-13: Borgeby och Kampen mot Kulturarvet  
Synpunkt, 2018-11-20: Tråkiga elskåp 
Skrivelse, 2018-11-23: Inbjudan till Folk och Kultur 2019 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna och avgivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN § 80    
 

Avtackning av ledamöter och ersättare 
 

Ärendebeskrivning 
Elva stycken av nämndens ledamöter och ersättare kommer inte att sitta kvar i 
nämnden under nästkommande mandatperiod. Dessa förtroendevalda får blommor, 
och ordförande Carin Hansson tackar dem för deras tjänstgöring i kultur- och 
fritidsnämnden.  
______________________ 

 


