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Kultur- och fritidsnämnden

Diarienr:

Förslag till bokslut 2017 

Ärendebeskrivning

Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genom-
föra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller 
uppgifter om ekonomiska avvikelser, större händelser under året och 
verksamheternas måluppfyllelse samt en framtidsutblick för kommande möjligheter 
och utmaningar. Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommunens 
årsredovisning. 

Förvaltningens förslag till beslut

– 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.

Martin Persson Michael Tsiparis
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef

mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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Verksamhet

Driftredovisning
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017

Intäkter 2 248 2 244 2 307 1 996

Kostnader -27 011 -27 805 -27 783 -27 721

Driftnetto -24 763 -25 561 -25 476 -25 725

Budgetavvikelse 142 115 249

Verksamhetsmått
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017

Programverksamhet

Antal arrangemang 101 113 136 100

Genomsnitt 
besökare/arrangemang 54 51 55 70

Bibliotek

Öppet timmar/vecka 99 99 50 99

Utlåning antal 
media/invånare 11 11 9 11

Besökare per dag 1 103 1 086 1 091 1 000

Förnyelse av 
mediabeståndet % 7,5 8,3 7,3 4,5

Virituella besök på 
bibliotekets hemsida 117 606 116 799 140 000

Kulturskolan

Antal sökande elever 
till kulturskolan 1 250 1 208 1 191 1 250

Antalet elever i 
kulturskolan 920 898 880 875

Nettokostnad per 
kulturskoleelev (kr) 6 838 7 314 7 690 7 524

Årets händelser

Årets händelser

Kultur har stor betydelse för kreativiteten och folkhälsan i kommunen! Ambitionen är att ha en 
mångfald av aktiviteter och evenemang för att nå alla invånare i kommunen. Det har gjorts 
satsningar under året för att få till fler evenemang i kommunen bland annat i samarbete med 
föreningar. Främst under sommaren i samband med sommarprogrammet. Under året gjordes 
en stor satsning med Dansveckorna i juli och augusti.

Under året har ett nytt system för föreningsbidrag införts. Kommunens föreningar får stöd i att 
upprätta ett socialt bokslut som redovisas. Det sociala bokslutet ska medverka till att 
föreningen får hjälp att arbeta med social hållbarhet.

Lomma kommun har ett samarbete med Burlövs kommun kring folkbiblioteken. I början av 
2017 har av en sammanslagning av bibliotekskatalogerna i Lomma och Burlöv gjorts. Det 
innebär att kommuninvånarna i respektive kommun har tillgång till varandras bokbestånd. En 
större investering av en ny sorteringsanläggning på Lomma bibliotek har gjorts sedan den 
gamla upphörde att fungera.

Kulturskolan har 880 elever i sin verksamhet. Under året har de lämnat sina lokaler i 
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Pilängsskolan och har nu temporära lokaler i Vinstorpsskolan.

Från och med hösten 2017 ansvarar Lomma Folketshusförening för genomförandet av 
Krokodilkonseter, 8 offentliga familjeföreställningar per år.

Tack vare bidrag från Leader Lundaland har vi gjort en förundersökning för utveckling av 
Amfiteatern i Lomma.

Vi arbetar vidare med Kulturgarantin som innebär en professionell kulturupplevelse/år för alla 
barn från 4 år och under hela grundskolan. Vi finslipar samarbetet mellan kulturenheten och 
skola/förskola för att undvika kommunikationsmissar och krockar med övrig verksamhet. Vi 
lägger stort fokus på att välja program som passar väl in i läroplanen, har hög kvalitet och ger 
nya perspektiv på tillvaron.

Under året har vi tagit ett omtag i arbetet med Skapande skola. Vi har arbetat stadievis med 
representanter från olika skolor för att ta fram gemensamma projekt för varje årskurs. Det har 
varit stimulerande att diskutera med kollegor från andra skolor och förhoppningsvis ska detta 
öka kvalitén på projekten. 

 

Ekonomi

Budgetavvikelser

Kulturverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Den största positiva avvikelsen på 0,2 mnkr finns inom bidrag till föreningar. Avvikelsen är 
kopplad till det nya systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande.

Prognosavvikelser

Helårsprognosen vid delårsbokslutet var att budget kommer att hållas. I bokslutet hade 
verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr vilken i huvudsak härleds till det nya 
sättet att hantera föreningarnas lokalbidrag samt lokalnyttjande. Motsvarande negativa 
avvikelse fanns på hyresintäkter under anläggningar i fritidsverksamheten.

Åtgärder under året

Förvaltningen arbetar normalt aktivt med de olika kultur- och fritidsverksamheternas ekonomi 
med målet att kultur- och fritidsnämnden totalt ska hålla budget under året. Så skedde även 
under 2017.

Integration/flyktingmottagning
Verksamheten på biblioteken har påverkats i och med ökade inköp av media på aktuella språk 
och hylla med lättläst svenska för unga vuxna och vuxna, språkkurser etc. 
Kulturverksamheterna har fått fler besökare på bland annat biblioteken och 
programverksamhet. Kostnaderna har ökat på grund av fler aktiviteter och evenemang, bland 
annat språkcafé.

Mål och måluppfyllelse
Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller 
kvalitet på utbildning och utbud
Resultat
Nämnsmålet är uppfyllt

Enkätundersökningar visar att elever och målsmän fortsatt är nöjda med kulturskolans 
utbildning och utbud.
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Jämförelse

Antal svar 2016 = 413

2017 = 261

Klar nedgång i antal svar. Troligtvis p.g.a enkäten skickades ut digitalt i stället för i 
pappersformat.

Upplevd nöjdhet hos elever

2016 2017

Betyg 5 48% 47,9%

Betyg 4 45% 46%

Betyg 3 6% 6,1%

Betyg 2 1% 0%

Betyg 1 0% 0%

Snitt 4,4% 4,4%

Analys: Ingen förändring i upplevd helhetsnöjdhet bland Kulturskolans elever.

Föräldrar:

Upplevd nöjdhet med Kulturskolans förmåga att leva upp till förväntningar.

2016 2017

Mycket bra 47% 51%

Bra 45% 41%

Ganska bra 8% 7%

Inte alls 0% 1%

Analys: svag ökning av Kulturskolans förmåga att möta 

föräldrarnas förväntan från bra till mycket bra.

Saknar eleverna någon aktivitet i utbudet?

2016 2017

Nej 92% 92%

Ja 8% 8%

Förbättra

Analys av köer

 

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska 
öka
Resultat

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Jämförelse

Inom de tre nyckeltalen kopplade till målet upplever 80–90% av besökarna att de är nöjda med 
biblioteket som mötesplats, utbudet och helhetsupplevelsen. Mot bakgrund av det höga 
resultatet anses målet vara uppfyllt.

Förbättra
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Biblioteken måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla en hög 
kvalitet. Under 2018 kommer biblioteket i Lomma testa söndagsöppet.

 

All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar
Resultat

Nämndmålet är uppfyllt

Verksamheterna har tagit fram miljöåtgärder fyra konkreta miljöåtgärder
Sopsortering
Tema Hållbar utveckling med barnen på fritidsklubbarna
Åtgärder för att återvinna granulat på konstgräsplanerna
Plan för att byta befintlig belysning mot energisnål

Jämförelse 

Det har gjorts 4 konkreta miljöåtgärder inom kultur och fritid. Eftersom detta är första gången 
denna mätning görs finns det inga jämförelsetal.

Förbättra
Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ 
där det är möjligt.

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter 
ska öka
Resultat

Nämndsmålet är ej uppfyllt.

Nyckeltalet är kopplat till SCBs medborgarundersökning som visade ett resultat på index 
66 2017. Målvärde var index 67.

Jämförelse 

Resultatet är sämre än föregående år.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning. 
Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61.

Förbättra

Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för 
att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

 

Kommunens invånare ska få breddade kulturupplevelser
Resultat
Nämnsmålet är: Uppfyllt

Sommarprogrammet har fördubblats och dansveckorna har kommit till.

Jämförelse
Antalet evenemang har ökat från 2016 till 2017.

Förbättra
Kultur och fritid fortsätter att samarbeta med föreningarna för att öka kvalitet, mångfald och 
antal kulturevenemang
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Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd för utbildning och 
lärandeprocessen ska öka
Resultat
Nämnsmålet är: Uppfyllt

Jämförelse
Pedagogerna är nöjda med skolbiblioteksverksamheten. Resultaten mäts via enkäter där 
pedagogernas upplevelse av hjälp och stöd från skolbibliotekarie och skolbibliotek.

Förbättra
Förvaltningen håller på att ta fram en långsiktig plan för att säkerställa hög kvalitet på 
skolbiblioteken för samtliga elever.

 

Pedagogernas nöjdhet med kultur i skolan ska öka
Resultat
Nämnsmålet är: Uppfyllt

Jämförelse
Målet bedöms som uppfyllt med hänvisning till resultatet i enkäten som visade på nöjdhet 
bland 80 % av pedagogerna. Resultatet är på samma nivå som 2016 men då gjordes enkäten 
för eleverna (75%).

Förbättra
Kultur i skolan måste fortsätta utvecklas i samarbete med pedagoger och elever för att 
bibehålla en hög kvalitet

 

Framtid
Det kommer att fokuseras på folkhälsa, arrangemang och aktiviteter gärna i samarbete med 
kommunens kulturföreningar. I ett sådant samarbete har ett sommarprogram tagits fram. 
Detta samarbete kommer att fortsätta utvecklas.

En kulturdag med alla verksamheter i samarbete med arrangerande föreningar planeras till 
20/10.

E-boksutlåningen fortsätter vara hög och på sikt blir det sannolikt aktuellt att lägga mer 
resurser på att förse våra kommuninvånare med e-böcker.

Utbyggnad av skolor i Lomma ställer krav på fler skolbibliotek. Nya skolbibliotekslagen slår fast 
att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och att det är mycket viktigt att elever har 
tillgång till ett lättillgängligt och bemannat skolbibliotek med ett varierat bokbestånd. Ett 
arbete med att utveckla skolbiblioteksverksamheten i kommunen är initierat.

För att på bästa sätt kunna möta våra kommuninvånare så bör vi se över möjligheterna att till 
en mer användarvänlig webb-plattform för våra bibliotekstjänster.

Det är ett fortsatt högt söktryck av barn som vill börja i Kulturskolan.

Ny regeringspolitik för kulturskolan presenteras under våren. Vi vet inte i nuläget vad det kan 
komma att innebära för verksamheten.

Till följd av att antalet barn och elever i kommunen ökar förväntas en fortsatt ökad efterfrågan 
inom programverksamheten.

Vi kommer att vara värdar för den regionala UKM-festivalen i Lomma 2018. Det innebär att vi 
tar emot upp till 130 kulturutövande ungdomar från åtta kommuner under en helg i maj. UKM 
står för Ung Kultur Möts är en riksorganisation som vi har samarbetat med i femton år.
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Vi kommer att göra en ansökan för genomförandeprojekt kring Amfiteatern till Leader 
Lundaland.

 

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommentarer till investeringsredovisning
Kulturverksamhet

Kulturverksamheten hade en investeringsbudget på 0,3 mnkr. Investeringar motsvarande 0,2 
mnkr genomfördes i biblioteksverksamheten.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten hade en investeringsbudget på 1,7 mnkr, där 1,4 mnkr avsåg en 
parkourbana i Bjärred. Mindre investeringar motsvarande 0,3 mnkr genomfördes under året. 
Parkourbanan blev inte färdigställd och större delen av investeringsutgiften kommer först 
under 2018. Av parkourbanans totala budget på 1,4 mnkr investerades 0,2 mnkr under året.



Bokslut 2017
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Verksamhet

Driftredovisning
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017

Intäkter 10 903 11 572 12 998 12 409

Kostnader -45 188 -45 322 -45 929 -45 474

Driftnetto -34 285 -33 750 -32 931 -33 065

Budgetavvikelse -103 -7 134

Verksamhetsmått
 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2017

Pilängsbadet

Antal besök per år 81 568 75 360 76 440 85 000

Genomsnitt besök 
per dag 291 269 273 305

Nettokostnad per 
besök (kr)**** 30,4 32,0 32,7 28,3

Idrottsanläggningar
; Stora hallar***

Nyttjandegrad, total 
tid %* 82 85 90 95

Idrottsanläggningar
; övriga hallar

Nyttjandgrad, total tid 
%* 71 77 80 90

Samlingslokaler

Nyttjandegraden, 
total tid %** 38 42 44 50

Café Stationen

Genomsnittligt atal 
besökare/kväll 15 20 18,4 15

Café Centralen

Genomsnittligt antal 
besökare/kväll 29 33 35 35

* Nyckeltalet är uppmätt10/1-10/6 samt 20/8-20/12. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag 9.00-17.00, 
söndag 9.00-20.00. Total tid: måndag-fredag 16.00-22.00, lördag 8.00-20.00, söndag 8.00-22.00. ** Nyckeltalet är 
uppmätt under hela året. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag-söndag 12.00-24.00. Totaltid: måndag-
fredag 18.00-22.00, lördag-söndag 8.00-24.00. *** stora hallar =Pilängshallen, Bjärehovshallen och Borgebyhallen 
****  I antalet badbesök inräknas besökare till denmotionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler.

Årets händelser

Årets händelser

Fritid har stor betydelse för folkhälsan i kommunen! Ambitionen är att ha en mångfald av 
aktiviteter för att nå alla invånare i kommunen. Det har gjorts satsningar under året för att nå 
fler och göra det lättare att vara fysisk aktiv.

Kultur och fritid har anlagt löpslingor på flera ställen i kommunen och har också byggt fler 
enkla utegym. Kultur och fritid har också gett ut en broschyr angående spontanidrott som har 
delats ut till hushållen i kommunen. Syftet med denna broschyr är att inspirera till fysisk 
aktivitet och rörelse.

I juli 2017 tog kultur och fritid över verksamheten på Pilängsbadet i väntan på att 
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förutsättningar inför en eventuell försäljning utreds. Verksamheten på Pilängsbadet har 
fortsatt med samma höga ambitionsnivå som tidigare entreprenör hade med fokus på skolsim, 
simundervisning, familjebad och föreningssim. Ett undantag är att gymmet i källaren inte är i 
drift. Pilängsbadet har gjort insatser under terminen för att marknadsföra badet och 
verksamheten. Besökstalen för badet ligger på samma nivå som föregående år.

Kultur och fritid bedriver fritidsverksamhet på uppdrag av BUN för de som är 10 år-13år. 70% 
av alla elever i årkurs 4 är inskrivna i fritidshemmet som kallas för fritidsklubb. Det är en 
mycket hög inskrivningsgrad vilket är ett tydligt kännetecken på kvalitet i verksamheten. Under 
året har Bjärred haft två fritidsklubbar och Lomma tre. Under året flyttades en fritidsklubb från 
Vinstorp till Fladängskolan.

Under året har ett nytt system för föreningsbidrag införts. Kommunens föreningar får stöd i att 
upprätta ett socialt bokslut som redovisas. Det sociala bokslutet ska medverka till att 
föreningen får hjälp att arbeta mer socialt hållbart.

I slutet på 2017 kallade kultur och fritid tjänstemän och kommunpolis från Burlöv till möte i 
syfte att få till ett samarbete kring att stävja stökigheter i Lomma. Ett avtal mellan kultur och 
fritid och motsvarigheten i Burlöv har skrivits.

Ekonomi

Budgetavvikelser

Fritidsverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

Idrotts och fritidsanläggningar hade en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. 
Uthyrningsintäkterna var 0,6 mnkr lägre än budgeterat vilket var kopplat till det nya sättet att 
hantera föreningarnas lokalbidrag samt lokalnyttjande. Lokalbidragen till föreningar hade 
motsvarande positiva avvikelse totalt. Pilängsbadet, som från juli drevs i egen regi, och övriga 
anläggningar hade tillsammans en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

Fritidsverksamheten för barn och unga hade fler barn än budgeterat i fritidsklubbsverksamhet, 
och behövde tillsätta extra personal under året vilket gav en negativ budgetavvikelse på 0,2 
mnkr.

Bidrag till föreningar hade en positiv budgetavvikelse på 400 tkr som var kopplad till det nya 
systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande, och centralt budgeterade verksamhetsmedel hade 
en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr

Prognosavvikelser

Helårsprognosen vid delårsbokslutet var att budget kommer att hållas. I bokslutet hade 
verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Under andra halvåret drevs 
Pilängsbadet i egen regi, och osäkerheten var större än vanligt. Pilängsbadets budgetavvikelse 
vid årets slut var positiv och uppgick till 0,2 mnkr. Övriga verksamheter inom 
fritidsverksamheten totalt hade då en negativ avvikelse på 0,1 mnkr.

Åtgärder under året

Förvaltningen arbetar normalt aktivt med de olika kultur- och fritidsverksamheternas ekonomi 
med målet att kultur- och fritidsnämnden totalt ska hålla budget under året. Så skedde även 
under 2017.

Integration/flyktingmottagning
Kultur och fritid är en viktig arena för integration. En stor del av arbetet med integration sker i 
kommunens föreningar men även i kultur och fritids ordinarie verksamheter.

Fritidsgårdarna i Bjärred och Lomma har gjort aktiviteter i syfte att integrera ensamkommande 
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och etablerade ungdomar, bland annat i projektet Unga möter unga. Detta har kostat 
ca 100 tkr. Det är uteslutande kostnader för extra personal i form av timanställda.

Fritidsverksamheterna har fått fler besökare både på anläggningar och på Pilängsbadet.

Kultur och fritid har stöttat föreningslivet i sitt integrationsarbete, bland annat på höstens 
föreningsråd.

Fritid har också varit med och arrangerat sommarsimskola för nyanlända i samarbete med 
Medley AB under juni månad.

 

Mål och måluppfyllelse
Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka
Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Målet mäts via enkäter. På en skala 1-4 så ligger nöjdheten på 3,5 bland besökare på 
fritidsklubben i Bjärred och 3,6 i Lomma.

För fritidsgården är resultatet Index trygghet och bemötande 93% nöjdhet i Bjärred och 96 % i 
Lomma.

Orsak och jämförelse

I fritidsgårds och fritidsklubbsverksamheten arbetar personalen konsekvent och målinriktat 
med att få besökarna att vara delaktiga i att påverka verksamhetens innehåll. När besökarna 
känner delaktiga blir de mer nöjda med verksamheten vilket också bidrar till bra resultat.

Föregående års resultat är 3,5 både i Bjärred och Lomma när det gäller nöjdhet bland besökare 
på fritidsklubben. För fritidsgården var föregående års reslutat index 93 i Bjärred och index 94 i 
Lomma.

Förbättra

Fler projekt med delaktighet med ungdomar som till exempel cash flow.

All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar
Resultat
Nämnsmålet är uppfyllt

Verksamheterna har tagit fram fyra konkreta miljöåtgärderSopsorteringTema Hållbar 
utveckling med barnen på fritidsklubbarnaÅtgärder för att återvinna granulat på 
konstgräsplanernaPlan för att byta befintlig belysning mot energisnål

Jämförelse 

Det har gjorts 4 konkreta miljöåtgärder inom kultur och fritid. Eftersom detta är första gången 
denna mätning görs finns det inga jämförelsetal.

Förbättra
Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ 
där det är möjligt.

 

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter 
ska öka
Resultat

Nämndsmålet är ej uppfyllt.
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Nyckeltalet är kopplat till SCBs medborgarundersökning som visade ett resultat på index 
66 2017. Målvärde var index 67.

Jämförelse 

Resultatet är sämre än föregående år.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning. 
Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61.

Förbättra

Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för 
att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

Erbjuda variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen
Resultat
Nämndsmålet är uppfyllt.

En ny idrottsförening har tillkommit under året. Inga föreningar har upphört under året.

Jämförelse 

Lomma kommun har ett rikt föreningsliv i jämförelse med jämförbara kommuner. Det finns 
intresse att starta nya föreningar men ofta är det begränsningar i lokaler och anläggningar.

Förbättra

Kultur och fritid ska stötta nya föreningar och uppmuntra att nya föreningar startas. Ett nytt 
startbidrag för nya föreningar har tagits fram.

 

Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka
Resultat
Nämndsmålet är uppfyllt.

Målet bedöms som uppfyllt på grund av de aktiviteter som gjorts under året med bland annat 
öppen lördag (spontanidrott inomhus), löpslingor, öppet vatten simning och nya utegym. 
Beläggningen i idrottshallarna är hög och det finns väldigt få lediga tider i kommunens 
idrottshallar.

Jämförelse 
Föreningsverksamheten i hallarna har gått upp cirka 5 procent jämfört med föregående år

Förbättra
Förbättringar i bokningssystem, marknadsföring och dialog med föreningar

 

Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i 
kommunen ska öka
Resultat
Nämndsmålet är uppfyllt

Målet bedöms som uppfyllt på grund av mer strukturerat samarbete och kommunikation 2017.

Orsak & Jämförelse 

Lomma kommun har ett bra förebyggande arbete jämfört med grannkommuner. 
Verksamheten når många av kommunens ungdomar i sitt förebyggande arbete.

Förbättra
Fältgrupp och elevcoacher behöver ständigt se över sina arbetssätt och samarbeten för att 
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kunna nå de ungdomar man arbetar för

 

Framtid
Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid Stationen och därför kommer 
verksamheten att behöva temporära lokaler fram till en ny fritidsgård är klar. Den nya 
fritidsgården är planerad till 2018. Fritid kommer att ha stora möjligheter till att utveckla 
samarbete med flera olika aktörer när den nya fritidsgården står klar.

Det blir en utmaning för fritidsklubbarna att ta hand om alla intresserade elever i årskurs 4. 
Lomma har en hög del elever som vill delta i verksamheten och elevgruppen blir större.

Fritidsverksamheten är uppe i en förändringsprocess då krav och önskemål från ungdomar ser 
annorlunda ut nu än för bara några år sedan.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till spontanidrott och bokade verksamheter 
ökar även för vuxna och äldre. Tillgängligheten för allmänheten i hallarna behöver ökas då det 
ställs högre krav på oorganiserade aktiviteter.

En parkourpark planeras att byggas i samarbete med Bjärreds gymnastikförening under 2018.

Medborgarna vill ha fler aktiviteter och evenemang och därför har ett sommarprogram tagits 
fram. Detta kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med kommunens föreningar.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommentarer till investeringsredovisning



Kultur- och fritidschefens rapport PERIOD: 201701-201713

Resultat per verksamhet Innevarande år
Resultat per verksamhet

Verksamhet Redovisat Budget  Avvikelse Budget Helår 
201701-201713 201701-201712

kr %

Folkbibliotek -11 802 -11 808 6 0 -11 808
Skolbibliotek -2 095 -2 058 -37 -2 -2 058

SUMMA BIBLIOTEKSVERKSAMHET -13 897 -13 866 -30 0 -13 866

Stöd och bidrag -1 195 -1 359 164 12 -1 359
Programverksamhet -1 283 -1 387 104 7 -1 387
Konst -96 -85 -11 -13 -85
Kulturskolan -6 768 -6 800 32 0 -6 800
Centralt -1 576 -1 560 -17 -1 -1 560
Kultur- och fritidsnämnd -661 -668 7 1 -668

SUMMA KULTURVERKSAMHET -11 579 -11 859 280 2 -11 859

Idrotts- och fritidsanläggningar -19 924 -19 722 -203 -1 -19 722
Fritid för barn och ungdom -6 599 -6 371 -229 -4 -6 371
Verksamhetsbidrag till föreningar -4 058 -4 459 401 9 -4 459
Centralt -2 350 -2 514 164 7 -2 514

SUMMA FRITIDSVERKSAMHET -32 932 -33 066 134 0 -33 066

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -58 407 -58 790 383 0,7 -58 790
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Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2018 - Missiv 

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.

Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2017-09-04 och blivit fastställt 
av KF. 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. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen
 Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår.

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes 
särskilt viktiga att granska.

Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden 2018. Inför framtagandet av kontrollplanen har 
ledningsgruppen i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF - förvaltningen) utgått från 
2017 års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, dess resultat och 
avvikelser tagits upp. Resultaten från uppföljningsrapporten ligger därför till grund för den nya 
planen för intern kontroll som tas i nämnden i mars 2018.

Område med större avvikelser har tagits med i årets plan för intern kontroll för uppföljning. Därefter 
har en riskanalys genomförts som avser år 2018. Samtliga identifierade risker redovisas nedan i 
riskmatrisen. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera och följa upp har inkluderats 
i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade risker ingår i planen.

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-02-19
/Eget_Underenhet/
Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diarienr: KFN/2018:10
Er referens:

Förvaltningen har kompletterat 
handlingsplan för intern kontroll 2018, efter 
arbetsutskottets handläggning (Bilaga).
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Riskerna har graderats, med värdena 1–4, utifrån sannolik och konsekvens och att det sammanlagda 
värdet utgör riskbedömningen. I planen tydliggörs även vem som ansvarar för uppföljningen, med 
vilken metod kontrollen ska ske och när i tid.

Planen har tagits fram av UKF – förvaltningens ledningsgrupp där gemensam bedömning av adekvata 
processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen har i detta arbete även gjort 
antagande om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden.

Specifika områden för intern kontroll 2018

Under hösten 2017 har ekonomisk avvikelse i förhållande till budget konstaterats inom för- och 
grundskoleenheterna. Detta har orsakat en budgetavvikelse i bokslutet för barn- och 
utbildningsnämnden. Åtgärder vidtogs under hösten för att nå ekonomi i balans. Ytterligare åtgärder 
planeras vidtas under 2018. En del i detta arbete innebär att förstärka den ekonomiska uppföljningen 
inom samtliga verksamheter.

Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är två strategiskt viktiga frågor som 
lägger grunden för den enskilde elevens rätt till utbildning och möjligheter 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.

En samsyn kring betydelse av kommunens möjligheter att rekrytera nya medarbetare och bibehålla 
redan anställda liksom att systematisera arbetet med arbetsmiljön är därför avgörande för 
verksamheternas möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda mål.

Förvaltningen bedömer att kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete har betydelse 
för elevernas och verksamheternas fortsatta utveckling.

Kompetensförsörjning

Rätt kompetens är en grundförutsättning för att garantera alla elevers rätt till utbildning och för att 
förstärka varje enskild elevs möjligheter att nå uppställda kunskapsmål. Rätt kompetens är också en 
förutsättning för verksamheterna att nå de statliga mål och direktiv som Skollagen och läroplanerna 
anger och de mål som fastställs i kommunen.

Förvaltningen bedömer därför att vikande kompetens i verksamheterna innebär en risk för 
försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på medborgares möljigheter att ta del 
av kultur- och fritidsupplevelser i kommunen. Förvaltningen planerar därför genomföra kontroll av 
behörighet vid samtliga nyrekryteringar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lyfter fram två inriktningar för arbetsmiljöarbetet, den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön (AFS 2015:4). Dessa båda inriktningar har valts som utgångspunkter i det 
utvecklingsarbete som förvaltningen genomför tillsamman med de förbund som organiserar 
medlemmar inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen bedömer att utebliven uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar som görs 
kan medföra att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls och risken för ohälsa bland medarbetarna ökar. 
Förvaltningen planerar därför genomföra uppföljning av de risker som påtalats i de risk- och 
konsekvensbedömningar som görs i samband med organisationsförändringar.
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Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar genomföra intern kontroll 2018 inom områdena 

kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (bilaga).

Martin Persson
Förvaltningschef Staffan Friberg

Utredningschef/stf Förvaltningschef
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1 Inledning

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.
 En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om 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

Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är två strategiskt viktiga frågor 
som lägger grunden för 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.

En samsyn kring betydelse av kommunens möjligheter att rekrytera nya medarbetare och 
bibehålla redan anställda liksom att systematisera arbetet med arbetsmiljön är därför 
avgörande för verksamheternas möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå 
uppställda mål.

Förvaltningen bedömer att kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete har 
betydelse för elevernas och verksamheternas fortsatta utveckling.

Kompetensförsörjning

Rätt kompetens är en grundförutsättning för att nå uppställda mål. Rätt kompetens är också en 
förutsättning för att verksamheterna ska nå de statliga mål och direktiv som skollagen, 
läroplanerna och bibliotekslagen anger samt för att nå de mål som fastställs i kommunen.

Förvaltningen bedömer därför att vikande kompetens i verksamheterna innebär en risk för 
försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på medborgares möjligheter att 
ta del av kultur- och fritidsupplevelser i kommunen.
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Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket lyfter fram två inriktningar för arbetsmiljöarbetet: den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4). Dessa båda inriktningar har valts som utgångspunkter i det 
utvecklingsarbete som förvaltningen genomför tillsammans med de förbund som organiserar 
medlemmar inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen bedömer att utebliven uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar som 
görs kan medföra att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls. En viktig del i vidareutvecklingen av 
arbetet är därför att skapa systematiserade rutiner där uppföljning sker av de risk- och 
konsekvensbedömningar som görs inför förändringar i verksamheterna.

1.1 Riskmatris

I nedanstående riskmatris synliggörs de risker (bruttolista) som identifierats.
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Sannolikhet Konsekvens

4 Mycket stor Allvarlig
3 Stor Kännbar
2 Liten Lindrig
1 Mycket liten Försumbar
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Process/rutin Risk Riskvärde

Kompetensförsörjning 1 Försämrad kvalitets- och 
måluppfyllelse

12

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2 Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte 9

2 Nämndövergripande

Nedanstående områden har identifierats som särskilt viktiga att undersöka i årets plan för 
intern kontroll.

2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse

Riskbedömning

 12. Allvarlig

Vad kan gå fel?

Verksamheten får inte adekvat kompetens.

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast

Kontroll av behörighet Komplett Michael Tsiparis 2018-12-31

Kontroll av kompetens Komplett Michael Tsiparis 2018-12-31

2.2 Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte

Riskbedömning

 9. Kännbar

Vad kan gå fel?

Uppföljning av risk- och konsekvensbedömning uteblir.

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast

Uppföljning av risk- och 
konsekvensbedömning

Komplett Michael Tsiparis 2018-12-31
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Postadress Besöksadress, 
Kommunhuset

Telefon, växel Telefax, växel Internet

Kommunhuset
234 81  LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00 040-641 13 90 http://www.lomma.se

   2018-02-05
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Er referens: 
Vår referens:  Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 11 46
Direktfax:
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Diarienr:

Uppdrag angående taxor kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden har taxor inom ett antal verksamheter. Dessa taxor 
uppdateras 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. 

Förvaltningens förslag till beslut

– Förvaltningen föreslår att samtliga taxor inom nämndens verksamhetsområden 
redovisas och uppdateras årligen vid nämndens första sammanträde i oktober. 

Martin Persson Michael Tsiparis
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef

mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering 2017-09-01 - 2017-12-31 

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
- Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2017-09-01 – 2017-12-31
- Bilaga: Inkomna synpunkter under perioden 2017-09-01- 2017-12-31

Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden lägger med godkännande rapport avseende synpunkts- och 
klagomålshantering för perioden 2017-09-01 – 2017-12-31 till handlingarna.

 

Martin Persson Emelie Andersson 
Förvaltningschef Nämndsekreterare

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-01-29

Vår referens: Emelie Andersson
Direkttel: 040-641 1638
E-post: emelie.andersson@lomma.se
Diarienr: KFN/2017:72
Er referens:
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Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2017-09-01 - 

2017-12-31 

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. 

Tidigare var det möjligt för synpunktslämnare att göra anonyma inlägg på LUKAS. För att inläggen ska 
publiceras och besvaras måste emellertid synpunktslämnaren sedan en tid tillbaka ange namn, 
adress och e-postadress i samband med att synpunkten skickas in (personuppgifterna publiceras inte 
på hemsidan). Tidigare var det också synpunktslämnaren som avgjorde hur synpunkten skulle 
kategoriseras. Sedan införandet av det nya ärendehanteringssystemet är det emellertid 
Kontaktcenter, som tar emot synpunkterna, som gör denna kategorisering. De inkomna 
synpunkterna kategoriseras som antingen klagomål, förslag, beröm eller synpunkt.

Under perioden 2017-09-01-2017-12-31 har det inkommit tio synpunkter som berör kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. De inkomna synpunkterna fördelar sig enligt tabellen nedan.

Synpunkter
Kultur Klagomål Förslag Beröm Synpunkt
Lokaler/utemiljö  1  1 1  3
Bidrag   1   
Utbud     
Övrigt   
Fritid     
Lokaler/utemiljö    
Bidrag     
Utbud  2  1
Fritidsklubb
Övrigt    
Bibliotek     
Lokaler/utemiljö    
Bidrag     
Utbud     
Övrigt    
Totalt 1 4 1 4

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-01-29
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Fritid
Under perioden har det har det inkommit tio synpunkter under verksamhetsområde fritid varav sex 
stycken avser lokaler/utemiljö, tre stycken avser utbud och en synpunkt avser bidrag. 

Av de sex inkomna synpunkterna inom kategorin lokaler/utemiljö klassas tre stycken som synpunkt, 
en som beröm, en som klagomål och en som förslag. Första synpunkten avser utegymmet i Bjärred 
där synpunktslämnaren önskar att det fanns en hävstång för att göra armhävningar. Den andra 
synpunkten är en fråga om huruvida det är tillåtet att köra bil på ridstigen mellan Lilla bennickan och 
Alfredshällsvägen då detta förstör stigen och innebär en skaderisk för de hästar som går där. En 
tredje synpunktslämnare undrar över sönderslagna vindskydd på Borgeby IP. En fjärde 
synpunktslämnare berömmer och tackar kommunen för motionsslingan i Habo. Det inkomna 
klagomålet avser undermålig städning på Pilängsbadet och det inkomna förslaget gäller flytt av mål 
på fotbollsplanen vid Bengta Rasmusväg till gröningen invid då planen blivit gropig och behöver 
återhämta sig.    

Under perioden har det inkommit tre synpunkter inom kategorin utbud varav två klassas som förslag 
och en som synpunkt. Det första förslaget rör en önskan om att det ska anläggas en disco-frisbee-
golfanläggning på det före detta parkeringsområdet framför CA-fastigheters fyra punkthus vid 
stranden. Det andra förslaget är en önskan om en inomhus boulebana. I den tredje synpunkten inom 
kategorin utbud anser synpunktslämnaren att kommunen behöver ordna fler platser för ungdomar 
att vistas på.

Den sista inkomna synpunkten under perioden rör kategorin bidrag där synpunktlämnaren föreslår 
att det ska införas mängdrabatt för bastubadande på Pilängsbadet.  

Av de inkomna synpunkterna har alla utom en besvarats av kultur- och fritidschef och parkansvarig. 
En av synpunkterna har publicerats utan kommentar. 

Övervägande 
Utifrån de synpunkter som har inkommit bedömer förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde.
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Postadress Besöksadress, 
Kommunhuset

Telefon, växel Telefax, växel Internet

Kommunhuset
234 81  LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00 040-641 13 90 http://www.lomma.se

   2018-02-05
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Er referens: 
Vår referens:  Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 11 46
Direktfax:
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Diarienr:

Information angående nämndskonferenser 2018 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår följande datum för nämndskonferenser, medborgardialoger 
och studiebesök 2018. 

2018-05-09 Nämndskonferens, uppföljning 2017 + Workshop nämndsmål 

2018-05-28 Medborgardialog biblioteket Lomma

2018-08-20 Medborgardialog Bjärred centrum

2018-09-27 Föreningsråd

2018-11-16 Nämndskonferens, planering 2019 + studiebesök
 
2019-01-19 Studiebesök KFN

Förvaltningens förslag till beslut

– Kultur och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag angående datum 
för nämndskonferenser, medborgardialoger och studiebesök 2018 . 

Martin Persson Michael Tsiparis
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef

mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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Postadress Besöksadress, 
Kommunhuset

Telefon, växel Telefax, växel Internet

Kommunhuset
234 81  LOMMA

Hamngatan 3
Lomma

040-641 10 00 040-641 13 90 http://www.lomma.se

   2018-02-05
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Er referens: 
Vår referens:  Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 11 46
Direktfax:
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Diarienr:

Information namn på ny 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. Många namn var tramsiga eller 
orealistiska så att fyra namn bland ungdomarnas förslag har tagits fram. Dessa är:

- 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. 

Förvaltningens förslag till beslut

– Kultur och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag angående namn 
på ny fritidsgård i Bjärred 

Martin Persson Michael Tsiparis
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef

mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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