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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2018-02-26 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Alnarp   
Tid 2018-02-26, kl. 18:30-19:29 

 
 

Beslutande Carin Hansson (M) 
Emma Köster (M) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
Elisabeth Svensson (M) 
Janina Pettersson (M) 
Leif Lindblad (M) 
Attila Beck (M) 
Mikael Pankko (L) 
Sandra Pilemalm (L) 
Anna-Greta Wandegren-Heinegård (S) 
Henri Gosse (S) 
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Christina Unell (M) 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Carl Emanuelsson (M) 
Jonna Tingberg (M) 
Peppe Pollack (L) 
Maj-Lis Persson (S) 
Gunilla Ragnestam (S) 
Bengt Everlund (S) 
 
Emelie Andersson 
Martin Persson 
Michael Tsiparis 
Per-Olof Peterson 
 

 
 
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare 
förvaltningschef 
kultur- och fritidschef 
ekonom §9-§10  

Utses att justera Karl-Gustav Nilsson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-03-05 
 
 
 
 

Paragraf  
§9-§16 

Underskrifter Sekreterare   

  Emelie Andersson 
 Ordförande   

  Carin Hansson 
 Justerande  

 
 

  Karl-Gustav Nilsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-02-26   

Paragrafer §9-§16   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-03-07 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-03-29 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KFN § 9   KFN/2018:6 - 010 
   
 

Information från förvaltningen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Martin Persson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar 
om: 
 
‒ Utvärdering fritidshemsverksamhet förlagd till hösten 
‒ Verksamhetsmål arbetsmiljö: organisatorisk – arbetsuppgifterna ryms inom den 

egna arbetstiden. Social – samtliga medarbetare upplever sig som en del i 
arbetsplatsens gemenskap 

‒ Fritidsgård i Bjärred: byggnation och preliminär verksamhetsstart 2018-08-14  
‒ Kulturfestival 2018-10-20 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 10   KFN/2017:75 - 042 
 

Bokslut 2017 

 
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 nämndnivå, 
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 2017 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet inklusive förslag till text 
avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från 2018-02-05 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Bokslut 2017: Kulturverksamhet 
‒ Bokslut 2017: Fritidsverksamhet 
‒ Kultur- och fritidschefens rapport: Resultat per verksamhet 2017-01 - 2017-13  
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 10 
 
Nämndens handläggning 
Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för nämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2017 avseende kultur- och 

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

 
./.  Bilaga A, B, C.  

______________________ 
 
Sändlista    
Akten  Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 11   KFN/2018:10 - 040 
 
 

Fastställande av handlingsplan för intern kontroll 2018 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § 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. Av 
anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta intern kontrollplan 
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 regler och 
anvisningar antas för den interna kontrollen samt att en organisation upprättas för 
den interna kontrollen. 
 
I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om specifika områden 
för intern kontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande 
natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet 
ska säkerställa att följande mål uppnås: 
 
‒ Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
‒ Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. 
‒ Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 
 
Specifika områden för intern kontroll 2018 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan och föreslår att intern kontroll 2018 genomförs inom de 
nämndövergripande områdena kompetensförsörjning och systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM).  
 
Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) bedöms vara två 
strategiskt viktiga frågor som lägger grunden till att nå uppställda mål. Ett arbete som 
på ett systematiskt sätt är inriktat på att försörja verksamheterna med adekvat 
kompetens och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gör att medarbetare trivs, mår 
bra och motiveras i sitt arbete är avgörande faktorer för kommunens konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden. 
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§ 11 (forts.) 
 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-19 från förvaltningschef och utredningschef 
‒ Plan för intern kontroll 2018: Kultur- och fritidsnämnden 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 11 
 
Nämndens handläggning 
Förvaltningschef Martin Persson föredrar ärendet för nämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2018 inom 

områdena kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete och 
fastställer plan för intern kontroll i enlighet med bilaga. 

 
./.  Bilaga. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen
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KFN § 12   KFN/2018:15 - 706 
 
 

Beslut om årlig översyn av taxor och avgifter 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har taxor inom ett antal verksamheter. Dessa taxor upp-
dateras vid behov. För att ha aktuella och uppdaterade taxor föreslår förvaltningen att 
taxorna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter redovisas och uppdateras 
årligen vid nämndens första sammanträde i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-05 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 12 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samtliga taxor inom nämndens 

verksamhetsområden redovisas och uppdateras årligen vid nämndens första 
sammanträde i oktober. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Förvaltningschef 
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KFN § 13   KFN/2017:72 - 800 
 
 

Rapport avseende synpunkts och klagomålshantering - LUKAS 

 
Ärendebeskrivning 
När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service 
finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av 
synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar 
kommuninvånarna avge synpunkter".  
 
Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon 
samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i en gemensam databas, 
kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har 
angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är 
mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så 
snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.  
 
Under perioden 2017-09-01–2017-12-31 har det inkommit tio synpunkter som berör 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost, 
kultur och fritid har gått igenom de inkomna synpunkterna och gör bedömningen att 
det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-01-29 från förvaltningschef och nämndsekreterare 
‒ Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2017-09-01 – 

2017-12-31 
‒ Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2017-09-01- 2017-12-31 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapport avseende synpunkts- 

och klagomålshantering, för perioden 2017-09-01 – 2017-12-31, till handlingarna. 
 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 14   KFN/2018:18 - 000 
 
 

Information om konferenser 

 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår följande datum för nämndkonferenser, medborgardialoger och 
studiebesök 2018:  
 
2018-05-16: Nämndkonferens, uppföljning  2017 och workshop avseende nämndsmål  
2018-05-28: Medborgardialog, biblioteket i Lomma (avser arbetsutskott) 
2018-08-20: Medborgardialog, Bjärred centrum (avser arbetsutskott) 
2018-09-27: Föreningsråd (avser arbetsutskott) 
2018-11-16: Nämndkonferens, planering 2019 och studiebesök 
2019-01-19: Studiebesök kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-05 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 14 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag angående datum 

för nämndkonferenser, medborgardialoger och studiebesök 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 15   KFN/2018:19 - 000 
 
 

Information avseende namnförslag på fritidsgård i Bjärred 

 
 

Ärendebeskrivning 
I augusti står den nya fritidsgården i Bjärred klar. Verksamheten flyttas då från den 
gamla stationsbyggnaden i Bjärred. Byggnaden och verksamheten kallas Stationen. 
Verksamheten har pratat med ungdomar i Bjärred som har lämnat ett antal förslag på 
namn på den nya byggnaden och verksamheten. Fyra namn bland ungdomarnas 
förslag har valts ut: 
 
‒ Nya Stationen 
‒ Hubben 
‒ Kuben 
‒ Stationen 2.0 
 
Förvaltningen föreslår namnen Stationen 2.0 då det anspelar på ett inarbetat namn på 
verksamheten samtidigt som det är modernt och sticker ut lagom mycket. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-02-05 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 15 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten
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KFN § 16   KFN/2018:14 - 009 

    
 
 

Anmälan av inkomna/avgivna skrivelser 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-02-12 §§ 8-15  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna/avgivna skrivelser. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
 


