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KFN AU § 5   KFN/2020:98 - 042 
 
 

Beslut om bokslutsredovisning för år 2020 

 
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, 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 2020 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text 
avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen. 

 
Arbetsutskottet beredning 
Ekonom Per-Olof Petersson, kultur- och fritidschef Michael Tsiparis och 
förvaltningschef informerar om bokslut 2020.  

 
Bilagor: 
‒  Bokslut 2020: missiv 
‒  Bokslut 2020: kulturverksamhet  
‒  Bokslut 2020: fritidsverksamhet   
‒  Bokslut 2020: sifferbilaga  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒  Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2020 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. 
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KFN AU § 5 (fort.)  KFN/2020:98 – 042 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 6   KFN/2021:11 - 012 
 
 

Beslut om verksamhetsplan 2021 samt övergripande strategisk 
utvecklingsplan 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2020-06-15 §42, behandlat 
nämndsplan för år 2021. Nämndsplanen har, enligt styrsystemet för Lomma kommun, 
skickats till kommunstyrelsen för hörande. Kommunstyrelsens har, vid sammanträdet 
2020-09-30 §114, behandlat aktuell nämndsplan. Kultur- och fritidsnämnden har, vid 
sammanträdet 2020-12-14, §79, fastställt nämndsplan för år 2021. 
 
Nämndsplanen gäller under en mandatperiod (fyra år) och ses över årligen. Planen 
består av mål som beskriver vad som ska uppnås och när i tiden som det ska ske. Med 
nämndsplanen som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan 
som beskriver hur uppdraget ska utföras för att nå målen och vem som ska utföra det. 
Verksamhetsplanen har ett ettårigt perspektiv och gäller hela förvaltningen. 
Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden 
för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen. 
 
I verksamhetsplanen ska det tydligt framgå: 
‒ vad som ska göras (aktiviteter) 
‒ vilken förvaltning/avdelning eller enhet som blir berörd av arbetet 
‒ vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteten  
 
Verksamhetsplanen anger också förvaltningens särskilda fokus. Dessa områden har 
inte en direkt koppling till de politiska målen, utan är områden som förvaltningen 
bedömer som extra viktiga att lägga fokus på under det kommande året.  
 
Förvaltningschefen har dessutom tagit fram en strategisk plan, utvecklingsplan 2021 - 
22, för hela förvaltningens arbete. Syftet med utvecklingsplanen är att hålla fokus på 
de områden som har visat sig vara framgångsrika, avseende processer och arbetssätt, 
för kvalitet och måluppfyllelse i samtliga verksamheter som förvaltningen ansvarar för. 
De flesta områden har varit prioriterade i förvaltningens arbete hittills och kommer 
fortsättningsvis vara prioriterade. En fortsatt prioritering kräver dock nya perspektiv 
samt fördjupning, både avseende underlag (empiri) och själva praktiken, handlingarna.  
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KFN AU § 6   KFN/2021:11 - 012 
 
De områden som UKF-förvaltningens utvecklingsplan 2021 - 22 lyfter fram är: 

 
‒ Samarbete, lärande samt tillit 
‒ Alla barn, elever och studerande ska lyckas 
‒ Kvalitet 
‒ Arbetsmiljö 
‒ Vetenskap och beprövad erfarenhet – UKF:s professionsprogram 

 
Arbetsutskottets beredning 
Förvaltningschef Martin Persson informerar om verksamhetsplan för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Verksamhetsplan 2021 
‒ Verksamhetsplan 2021- bilaga utvecklingsplan UKF 2021-2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra avseende förvaltningens 

verksamhetsplan och utvecklingsplan för 2021-2022. 

Protokollsanteckning  
Sebastian Merlöv (S) vill föra följande till protokollet: 
Sebastian föreslår för förvaltningen och arbetsutskottet att följande revideringar görs i 
handlingarna inför nämndens sammanträde:  
- Att utvecklande av Folkets Hus-området i Lomma ska läggas till som en av de 
aktiviteter man lyfter upp som prioriterade i planen 
- Att under utvecklingen av medarbetarna bör införandet av de uppdaterade 
ledningsformerna kring tillitsstyrning, situationsanpassat ledarskap m.m. ingå  
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 7   KFN/2020:10 - 040 
 
 

Beslut om godkännande av uppföljningsrapport om intern kontroll 
2020 

 
 

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. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. 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.  

 
Specifika områden för intern kontroll 2020 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Förvaltningen bedömer därför att 
barnkonsekvensanalyser behöver göras för säkerställa att barns rättigheter beaktas i 
de beslut nämnden fattar. 
 
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (Kommunallagen 
kap 7 § 5). Om en nämnd med stöd av § 5 uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att 
besluta i stället. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att aktuella beslutsrutiner 
avseende delegationsbeslut fungerar och att anmälan av fattade beslut görs på rätt 
sätt. 
 
Uppföljning intern kontroll 2020 
Barnkonsekvensanalys 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa 
en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet 
(Barnkonventionen som svensk lag. Regeringens hemsida). 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (12) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2021-02-15 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KFN AU § 7 (fort.)  KFN/2020:10 - 040 
 
Förvaltningen bedömer att barnkonsekvensanalyser behöver göras för att säkerställa 
att barns rättigheter finns med i nämndens beslutsfattande. En barnkonsekvensanalys 
är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. 
Barnkonsekvensanalysen måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. 
 
Delegationsbeslut 
Förvaltningen konstaterar att nämndens delegationsplan och förvaltningschefens plan 
för vidaredelegation ses över och anpassas kontinuerligt, vartefter verksamheternas 
behov ändras. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att rutiner för 
delegationsbeslut och anmälan av delegationsbeslut följs, så att handläggning sker på 
ett rättssäkert sätt. Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för 
säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat 
anmäler vidaredelegationsbeslut till förvaltningschef samt att aktuella beslut anslås så 
att de vinner laga kraft och därigenom blir gällande. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Uppföljning- Intern kontroll 2020 - missiv 
‒ Uppföljning- Intern kontroll 2020- rapport 
‒ Uppföljning- Intern kontroll 2020- bilaga barnkonsekvensanalys 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden godkänner och översänder rapport avseende intern 

kontroll 2020, till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer enligt bilaga. 
 
./. Bilaga.  

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 8   KFN/2020:97 - 040 
 
 

Beslut om förslag till handlingsplan för internkontroll 2021 

 
 

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. 
 
Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och 
blivit fastställt av kommunfullmäktige. 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. 
 
Specifika områden för intern kontroll 2020 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär 
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Förvaltningen bedömer därför att 
barnkonsekvensanalyser behöver göras för att säkerställa att barns rättigheter beaktas 
i de beslut nämnden fattar. 
 
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (Kommunallagen 
kap 7 § 5). Om en nämnd med stöd av § 5 uppdrar åt en förvaltningschef inom 
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att 
besluta i stället. Förvaltningen ser behov av att säkerställa att aktuella beslutsrutiner 
avseende delegationsbeslut fungerar och att anmälan av fattade beslut görs på rätt 
sätt. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Plan för intern kontroll- missiv  
‒ Plan för intern kontroll 2021- handlingsplan 
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KFN AU § 8 (fort.)  KFN/2020:97 - 040 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2021 inom 

områdena barnkonsekvensanalys och delegationsbeslut enligt bilaga. 
 
./. Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN AU § 9   KFN/2021:16 - 000 
 
 

Information om pågående förvaltningsuppdrag inom KFN 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-27, §46 beslutade 
arbetsutskottet att information om pågående utredningar och uppdrag skulle 
redovisas vid information från förvaltningen.  

 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om pågående och avslutade eller 
expedierade förvaltningsuppdrag enligt bilaga. 

 
./.  Bilaga. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Power Point presentation om förvaltningsuppdrag 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:  
‒  Ny bibliotekschef är anställd, kommer och presenterar sig på nämnden när 

anställningen påbörjats 
‒  Förslag/ planering av event 2021 
  
Nämndsekreterare Filippa Bokelid informerar om: 
Lomma kommun har, i enlighet med Lag 2000:1383 Om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, upprättat ett samrådsförslag avseende riktlinjer för 
Bostadsförsörjning. Riktlinjerna ger en övergripande bild över kommunens målsättning 
och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering. Riktlinjerna har fokus på 
de områden av bostadsbyggandet som kommunen har möjlighet att påverka. 
 
Upprättat samrådsförslag till riktlinjer för bostadsförsörjning för Lomma kommun har 
översänts till kultur- och fritidsnämnden för kännedom och eventuellt yttrande. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


	Protokollsanteckning

