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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2019-05-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, sammanträdesrum Habo Ljung   
Tid 2019-05-15, kl. 14:00-15:58 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Oscar Magnusson (M) 
Marc Schildt (M) 
Peppe Pollack (L) 
Sebastian Merlöv (S) 
 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jonatan Engström 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Per-Olof Petersson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
ekonom  

Utses att justera Peppe Pollack 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-05-20 
 
 
 

Paragraf  
§29-§30 

Underskrifter Sekreterare   

  Jonatan Engström 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Peppe Pollack 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2019-05-15   

Paragrafer §29-§30   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-05-21 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-06-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Jonatan Engström  
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KFN AU § 29   KFN/2019:43 - 042  
 
 

Beredning av budget 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2019-03-27, § 70, fastställt budgetramar för 
åren 2020-2023. Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag 
till budgetramar för åren 2020-2023 är kommunens långsiktiga mål i ”Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning”, samt av kommunfullmäktige antagen plan för ekonomin åren 
2020-2021. Nämnderna ska senast 2019-06-14 lämna förslag till nämndsbudget för 
åren 2020-2023.  

 
Arbetsutskottets handläggning 
Vid arbetsutskottets sammanträde presenterar Michael Tsiparis, kultur- och 
fritidschef, och Per-Olof Petersson, ekonom, kultur- och fritidsnämndens 
budgetförutsättningar, förslag till fördelning av tillväxtmedel, samt förvaltningens 
preliminära internbudget.  
 
Arbetsutskottet diskuterar och ställer frågor kopplade till förvaltningens presentation.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återupptas till 

behandling vid sammanträdet 2019-05-27. 
______________________ 
 
 
Sändlista  
Akten 
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KFN AU § 30   KFN/2019:38 - 010 
 
 

Beredning av nämndsplan 2020 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett kvalitets- och styrsystem för Lomma kommun. 
Enligt kommunens kvalitets- och styrsystem ska nämnderna upprätta nämndsplaner. 
Nämndsplanerna ska skickas till kommunstyrelsen för hörande. Därefter kan nämnden 
fastställa sin nämndsplan för det kommande året. 
 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har sammanställt ett förslag till 
preliminär nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2020. Förslaget till preliminär 
nämndsplan innehåller nämndsmål och nyckeltal som täcker in de fyra områdena 
kvalitet, service, hållbarhet och trygghet. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-04-30 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Nämndsplan 2020, kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återupptas till 

behandling vid sammanträdet 2019-05-27. 
______________________ 
 
 
Sändlista 
Akten   
 


