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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Fjelie   
Tid 2019-02-11, kl. 15:00-16:47 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Carl Emanuelsson (M) 
Peppe Pollack (L) 
Sebastian Merlöv (S) 
 

ordförande 
vice ordförande 
ersätter Marc Schildt (M) 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Per-Olof Petersson 
Moa Briem 
Mattias Larsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
ekonom 
kulturstrateg, § 12 
kultursamordnare, § 12 

Utses att justera Sebastian Merlöv 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-02-18 
 
 
 
 

Paragraf  
§12-§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 fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-02-11   

Paragrafer §12-§14   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-02-19 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-03-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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KFN AU § 12   KFN/2019:20 - 109 
   
 

Verksamhetsuppföljning: centralt/föreningar/evenemang 

 
Ärendebeskrivning 
Moa Briem, kulturstrateg, och Mattias Larsson, kultursamordnare, informerar om hur 
förvaltningen arbetar med: 
‒ Föreningsutveckling, som bland annat sker genom samtal med alla föreningar en 

gång/år.   
‒ Kulturgaranti och skapande skola. 
‒ Arrangemang och evenemang tillsammans med föreningar och kommuninvånare. 
 
Vidare informerar Moa och Mattias om planerade effektiviseringar och 
verksamhetsförbättringar (såsom ökad samverkan med andra förvaltningar, och fler 
kulturformer inom Kulturgarantin), samt utmaningar för verksamheten under 2019 
(bland annat att utveckla organisationen för lokaluthyrning, och jämlikt nyttjande av 
lokalerna). En uppföljning av utvecklings- och förbättringsarbetet presenteras för 
arbetsutskottet i slutet av 2019.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista 
Akten  
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KFN AU § 13   KFN/2019:12 - 041 
 
 
Bokslutsredovisning för år 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem 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.  
 
Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra 
enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om 
ekonomiska avvikelser, större händelser under året och verksamheternas 
måluppfyllelse, samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. 
Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.  
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut 
för år 2018 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text 
avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen. Kultur- och 
fritidsnämnden hade vid årets slut en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. 
Kulturverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr medan 
fritidsverksamheten hade en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Nämndens 
budgetavvikelse vid årets slut motsvarar en negativ avvikelse mot budget om cirka 0,5 
%. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-02-06 från förvaltningschef och ekonom 
‒ Bokslut KFN 2018 Kulturverksamhet 
‒ Bokslut KFN 2018 Kulturverksamhet - Bilaga enkätundersökning - Skolbibliotek 
‒ Bokslut KFN 2018 Fritidsverksamhet 
‒ Bokslut KFN 2018 Sifferbilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (6) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-02-11 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2018 avseende kultur- och 

fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen, och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

 
./. Bilaga A, B, C, D.   

______________________ 
 
 
Sändlista 
Akten  
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KFN AU § 14   KFN/2019:6 - 010 

   
 
Information från förvaltningen 

 
Ärendebeskrivning 
Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef, informerar om: 
‒ Strategiskt planeringsarbete inom förvaltningen.  
‒ Kulturskolan – pågående arbete med att förkorta kön och utveckla verksamheten. 
‒ Internt ledningsgruppsarbete – med fokus på bland annat arbetsmiljö, identitet 

och påverkan – pågår inom kultur och fritid, efter en tid av personalomsättning.  
‒ Personalstatistik, fördelning av antalet heltid- och deltidsanställda.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten  
 


