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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-03-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen  
Tid 2020-03-30, kl. 18:30-19:49 

 
Beslutande Carin Hansson (M) 

Oscar Magnusson (M) 
Sebastian Merlöv (S) 
Janina Pettersson (M) 
Max Kristensson (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Viktor Bille (C) 
Peppe Pollack (L) 
Anne Wilhelmsson (S) 
Natalia Engstedt (SD) 
Martin Ericsson (FB) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ersätter Mark Schildt (M) 
ersätter Ann Haluzova (M) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Amy Jerneborg (C) 
Lotten Holmgren (L) 
 
Filippa Bokelid 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 

Utses att justera Sebastian Merlöv 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2020-03-31 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare  

  Filippa Bokelid 
 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 2020-03-30   

Paragrafer §9-§18   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2020-03-31 Datum när anslaget  
tas ned 

2020-04-24 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Filippa Bokelid  
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KFN § 9    
 
 

Ändring av föredragningslistan 
Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att ärende 9- information från förvaltningen- 
behandlas först på dagens sammanträde- 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan enligt följande: 

 
1. Val av justeringsperson 
2. Ändring av föredragningslistan 
3. Information från förvaltningen  
4. Information avseende befolkningsprognos 2019 – 2030 
5. Beslut om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
6. Beslut om uppföljning av likabehandlingsarbete 2019 
7. Beslut om uppföljning av intern kontroll 2019 
8. Beslut att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna i området vid 

folketshus och dansrotundan i Lomma 
9. Information om pågående projekt och uppdrag inom kultur- och fritidsnämnden 
10. Övrigt  
11. Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 
______________________ 
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KFN § 10   KFN/2020:2 
 
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om: 
‒ Coronavirusets påverkan på Lomma kommuns organisation 
‒ Krisledningsgruppen  
‒ Personalsituationen 
‒ Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 
‒ Ekonomi  
‒ Frivilliggrupp 
‒ Hemsida- Coronakultur 
‒ Virtuell konstrunda 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
 

./. Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista  
Nämndens förtroendevalda
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KFN § 11   KFN/2020:21 - 010 
 
 

Information avseende befolkningsprognos 2019 - 2030 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
KAAB prognos AB har, på uppdrag av Lomma kommun, sammanställt 
befolkningsprognos för åren 2020-2025, med utblick mot 2030. I prognosen redovisas 
förväntad befolkningsutveckling för kommunen som helhet, samt för de olika 
kommundelarna. Prognosen har betydelse för lokalbehovsplan och 
verksamhetsplanering på kort och lång sikt.  
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §9. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §9 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Befolkningsutveckling på senare år 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Kommunprognos 2020 – 2025, med utblick mot 2030 
‒ Befolkningsprognos 2020 – Tabellbilaga – Hela kommunen samt kommundelar 

 
Förslag till beslut: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 12   KFN/2020:19 - 010 
 
 

Lokalbehovsplan 2020 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
I lokalbehovsplanen analyserar kultur- och fritidsnämnden behovet av 
verksamhetslokaler med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. 
Nämndens analys ligger till grund för den inriktning för lokalutveckling som förordas 
och de önskemål om tidpunkt för färdigställande av aktuella åtgärder som anges. 

 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen och aviserar sådana förändringar som 
påverkar nämndens lokalbehov i den lokalbehovsplan som behandlas under våren. 
Uppföljning av lokalbehovsplanen sker under hösten 2020. Planen, som omfattar 
perioden 2020 – 2030, tar också hänsyn till befolkningstillskott utöver den 
befolkningstillväxt som är föranledd av nybyggande. 
 
I föreliggande lokalbehovsplan visas hur prognostiserad befolkningsutveckling bedöms 
skapa behov av nya lokaler på kort och lång sikt i respektive kommundel. I planen ges 
förslag till geografisk placering av nya lokaler. Planen pekar också på behov av att 
förbättra befintliga lokalers ändamålsenlighet (Bilaga: Lokal- och markbehovsplan). 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §10. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, § 10 
‒ Skrivelse 2020-02-27 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Lokalbehovsplan 2020- utredning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden översänder, med godkännande, lokal- och 

markbehovsplan 2020 till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
./. Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (15) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2020-03-30 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 13   KFN/2020:23 - 026 
 
 

Beslut om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

 
 

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.  

 
Resultatredovisning 
Den förvaltningsövergripande handlingsplanen är baserad på resultat från de olika 
verksamheternas uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 
Förvaltningen noterar inte några brister i nämndens systematiska arbetsmiljöarbete år 
2019. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §11. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §11 
‒ Skrivelse 2020-02-23 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019- Åtgärdsplan 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger, med godkännande, uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 14   KFN/2020:22 - 026 
 
 

Beslut om uppföljning av likabehandlingsarbete 2019 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter för samtliga anställda i 
organisationen. 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 som anges i diskrimineringslagen (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder). 

 
Förvaltningen noterar inte några brister i nämndens arbete med likabehandling år 
2019. 
 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §12. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §12 
‒ Skrivelse 2020-02-23 från förvaltningschef och utredningschef  
‒  Likabehandlingsplan för kultur- och fritidsnämnden 2019- åtgärdsplan  

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

likabehandlingsarbete 2019 till handlingarna. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 15   KFN/2019:7 - 040 
 
 

Beslut om uppföljning av Intern kontroll 2019 

 
 

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. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11 § 82 fastställt reviderat 
reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23 
§ 151 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll. Reglemente och 
anvisningar är senast reviderat 2017-09-04. 
 
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 ska 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 ekonomisk rapportering och information om verksamheten. 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 
Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 
 
Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som 
bedömdes särskilt viktiga att granska. Resultatet av uppföljningen ska, med 
utgångspunkt för antagen plan, rapporteras till nämnden senast februari månad. 
Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller gett samt de 
åtgärder som ska vidtas vid avvikelse. 
 
Specifika områden för intern kontroll 2019 
Förvaltningen bedömer att en samsyn kring betydelsen av att säkerställa en 
balanserad arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö är avgörande för 
möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda mål. 
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KFN § 15 (fort.)  KFN/2019:7 - 040 
 
Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelsen 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. 
Handlingsplanen för intern kontroll 2019 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. 
 
Arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en strategiskt viktig fråga som ger goda 
förutsättningar för kvalitet i verksamheterna och för att nå uppställda mål i de 
verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvar för. 
 
De senaste decennierna har intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
ökat. Ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling har blivit 
mer uppmärksammat på arbetsplatser nu än tidigare. Av det skälet har tydligare regler 
och krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön efterfrågats. 
Arbetsmiljöverket har därför gjort föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4). Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift har förvaltningen 
fastställt två övergripande mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
De båda målen har arbetats fram tillsammans med representanter för de förbund som 
är organiserade i förvaltningens samverkansgrupp. 
 
Ett arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att säkerställa en balanserad 
arbetsbelastning och en god social arbetsmiljö gör att medarbetare trivs, mår bra och 
motiveras i sitt arbete. Förvaltningen har därför gjort uppföljning av verksamheternas 
arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetares arbetsuppgifter ryms inom den egna 
arbetstiden samt att samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens 
gemenskap. 
 
Ekonomiuppföljning 
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden 
2017 ser förvaltningen det särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och 
genomföra kontinuerliga kontroller inom samtliga verksamheter i UKF-förvaltningen. 
Förvaltningen planerar därför att varje månad genomföra kontroll av ekonomiskt utfall 
i förhållande till budget hos ansvariga chefer samt att inför varje ny termin kontrollera 
aktuell personalbemanning i förhållande till budget. Detta innebär att avstämning av 
ekonomiskt utfall kommer att genomföras varje månad samt att gemensam planering 
av bemanning sker inför kommande terminer. 
 
Ärendet har behandlats på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-30, §16. 
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KFN § 15 (fort.)  KFN/2019:7 - 040 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-30, §16 
‒ Skrivelse 2019-11-11 från förvaltningschef och utredningschef  
‒ Uppföljning- intern kontroll 2019 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder rapport avseende intern 

kontroll 2019, till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
 
./.  Bilaga  

______________________ 
 
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

 Akten 
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KFN § 16   KFN/2020:18 - 000 
 
 

Uppdrag om att utreda förutsättningarna i området vid folketshus och 
dansrotuntan i Lomma 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09 (§15) yrkade ordförande 
Carin Hansson på att föreslå kultur- och fritidsnämnden att uppdra åt förvaltningen att 
utreda förutsättningarna i området vid folketshus och dansrotundan i Lomma 
kommun.  
 
Beslutsunderlag: 
‒ Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §15 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna i området vid folketshus och dansrotundan i Lomma. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef
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Information om pågående projekt och uppdrag inom kultur- och 
fritidsnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis meddelar att på grund av coronaviruset ligger 
pågående projekt och uppdrag vilande eller arbetas med i begränsad omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2020-03-04 från kultur- och fritidschef  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 18   KFN/2020:4 
 
 

Anmälan av inkomna och angivna skrivelser 

 
 

Ärendebeskrivning 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-09, §§9-15 
‒ Kommunstyrelsen 2020-02-13, § 9 Motion från Per Bengtsson (S) angående 

utredning avseende alternativa tillvägagångsätt och kostnader för anställning av 
livräddare på kommunens badstränder 

‒ Remiss från kommunstyrelsen, 2020-02-26: Granskning av investeringsprocessen 
‒ Tekniska nämnden 2020-02-24, § 8 Remittering av ny renhållningsordning i 

Lomma kommun 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan av inkomna och angivna skrivelser.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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Övrigt 

 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carin Hansson (M) informerar om kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-09-07 och 2020-10-19, då nämnden sammanträder tidigare än 
vanligt, 15.00 istället för 18.30. Gruppmöten hålls klockan 14.00-15.00 istället för 
17.30-18.30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Nämndens förtroendevalda 
 
 


