SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 1 (4)

2014-12-15

Plats

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Tid

Måndagen den 15 december 2014, kl. 15.00-15.28

Beslutande

Carin Hansson (M)
Björn Egerstedt (M)
Gunilla Tynell (FP)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Elisabeth Rosenquist (M)

ordförande § 86-87
ledamot § 86-87
ledamot § 86-87
ledamot § 86-87
ersätter Emma Köster(M) § 86-87

Övriga deltagare

Hans-Inge Persson
Mattias Fyhr
Michael Tsiparis

tillförordnad förvaltningschef § 86-87
nämndsekreterare § 86-87
kultur- och fritidschef § 86-87

Utses att justera

Karl-Gustav Nilsson

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2014-12-18
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Carin Hansson
Justerande
Karl-Gustav Nilsson

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 86-87
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-12-15
Paragrafer

86-87

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2014-12-19

Datum när anslaget
2015-01-10
tas ned
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
KFNAU § 86

s. 3 (4)

2014-12-15

Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
• Tillförordnad förvaltningschef informerar utskottet om arbetet med förslag
till ny organisation för UKF-förvaltningen. Förslaget har behandlats i samverksamgruppen och en riskanalys enligt arbetsmiljölagen ska genomföras
av förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:
- Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
KFNAU § 87

s. 4 (4)
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Dnr KFN 2014:36.42

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem.
Det är bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.
Kultur- och fritidschefen föredrar ärendet för utskottet och informerar om att helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse
om 500 tkr.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2014-12-12, Ekonomisk rapport, från kultur- och fritidschefen och
ekonomen
– Kultur- och fritidsnämndens rapport, period 2014-01–2014-11

./.

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

