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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (18)t

^ Sammanträdesdatum 2011-09-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Bibliotekets Hörsal i Staffanstorp/ kl 17.30 - 20.45

Beslutande Eric Tabich (M)/ ordf
Magnus Olsson (M)
Werner Unger (S)
Ann-Christine Klint-Kronqvist (S)
Pierre Lindberg (M)
Joy Nilsson (M)
Joakim Borglin (KD)
Bo Polsten (FP)
Angela Lindahl (M)

Övriga deltagande David Schönfelder (S) Mats Johansson
Felicia Fredriksson (S) Ingrid Hansson
Carl Sonesson (M)/ g 45 - 51 Stig Schrewelius
Rebecca Ringlander (MP) Lena Forén-Naranjo

* *

Carina Öberg (S)
Sune Cederpil (M) Kommunrevisionen

Utses att justera Werner Unger
Justeringens plats och tid Rådhuset/ 2011-09-23, klockan 08:30

^ ^

Underskrifter Sekreterare ^l/^^^U^^v^ Paragrafer 45 - 59
i

Ingrid Hansson
Ordförande M^V^^

3 (2Eric Tabich

Justerande fcf ^
Werner Unger /

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2011-09-19

Datum för anslags uppsättande 2011-09-23
Datum för anslags nedtagande 2011-10-17
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

^r

*.

?My\( vV-].^ ,r\

o

Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande



-» SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-19

Innehållsförteckning
Sid

g 45 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

46 Fastställande av dagordning

47 Visning av Staffanstorps konsthall

48 Kommunrevisionens information

49 Avgifter Bråhögsbadet

50 Avgifter Musikskolan

51 Delårsbokslut 2011

§ 52 Information om Budgetprocessen 2012

53 Utegym vid Gullåkra mosse

54 Skateboard

55 Information om ny renings anläggning på Bråhögsbadet

56 Information om Föreningsråd

. *

57 Ändring av sammanträdes datum

58 Delegationsbeslut

» »

59 Övrigt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(18)

mfr/
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 45 2011-09-19

Fastställande av tid och plats för justering av protokoll

Justeringen äger rum fredagen den 23 september 2011, kl 08:30 i Rådhuset.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

^?
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden § 46 2011-09-19

Fastställande av dagordning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(Tt='[
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^A SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(18)

m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kulter- och fritidsnämnden § 47 2011-09-19

Visning av Staffanstorps konsthall

Ordföranden Eric Tabich (M) begär ajournering av sammanträdet för en visning
av Staffanstorps konsthall för kultur- och fritidsnämnden.

Mötet återupptas efter visningen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

(^^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(18)

mt
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 48 2011-09-19

Kommunrevisionens information

Revisionen har i skrivelse 2011-08-26 begärt att få träffa kultur- och fritids-
nämnden för att informera och föra en dialog kring revisionens granskning av
nämndernas ansvarsutövande för verksamhetsåret 2011.

Revisionens ordförande Sture Nilsson/ revisorerna Nils-Arvid Persson/ Anders
Isaksson/ Mona Erlandsson och sakkunnigt biträde från PWC Carl-Gustaf
Folkesson informerar och diskuterar med nämnden kring revisionens uppdrag
och arbete.

Ordföranden Eric Tabich (M) framför sitt tack för mformationen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sian Utdrags bestyrkande
r^">



4 SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 49 2011-09-19

Avgifter Bråhögsbadet (dnr kfn 2011.18)

Föreligger förslag till ändrade avgifter vid Bråhögsbadet från och med år 2012.

Resultatenhets chef för badet/ Stig Schrewlius/ informerar nämnden om förslaget
till ändrade avgifter vid Bråhögsbadet.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att en revidering görs i förslaget till avgifter
innebärande att avgift för familj under enkelbad utgår.

Ordföranden Eric Tabich (M) begär ajournering av sammanträdet i 5 minuter.

Sammanträdet återupptas.

Tilläggsyrkande begärs av ledamoten Werner Unger (S) innebärande att barn i
åldern 0-6 år betalar 0:- kronor.

Ordförande Eric Tabich (M) yrkar bifall till Werner Unger (S) tilläggsyrkande
samt till förslaget om revideringen gällande familj och yrkar att kultur- och
fritidsnämnden ska besluta enligt detta.

Ledamoten Bo Polsten (FP) yrkar bifall till Werner Unger (S) tilläggsyrkande
samt till ordförande Eric Tabich (M) förslag om revidering.

Säryrkande begärs av ledamoten Werner Unger (S) innebärande att kostnaden
för familjekort skall vara 1.800:- kronor.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar avslag på säryrkandet.

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst för bifall till ordförande Eric Tabichs (M) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^**
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 8(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kulhir- och fritidsnämnden 2011-09-19

Nej-röst för bifall till ledamoten Werner Ungers (S) säryrkande.

Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röster för Werner Ungers (S)
säryrkande beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med ordförandens
yrkande.

Ordinarie ledamöter Kfn 49/11

Ja Nej Avstår

Eric Tabich (M) ordf x

Werner Unger (S) x

Magnus Olsson (M) x

A-C Klint-Kronkvist x

Pierre Lindberg (M) x

Joy Nilsson (M) x

Joakim Borglin (KD) x

Bo Polsten (FP) x

Angela Lindahl (M) x

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta ändrade avgifter vid Bråhögsbadet i Staffanstorp från och med den
l januari 2012 enligt bilaga l.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen Werner Unger (S) enligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^7



BILAGA 1
T

--& Förslag - avgifter 2012 Bråhögsbadet

2011-08-23
Reviderad 2011-09-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

h

BRÅHÖGSBADET

Förslag på nya avgifter

Enkelbad:

Vuxen 55-

Ungdom 25:"

Pensionär 25:-

Barn O - 6 år 0-

o

Årskort:

Vuxen 1200:--

Ungdom 600"

Pensionär 600:~

Familjekort 1900:-

Rabattkort 10 ggr vuxen 500:-

Rabattkort 10 ggr ungdom/pensionär 220"

Säsongskort utebadet vuxen 500"

Säsongskort utebadet ungdom/pensionär 350:-

Simskoleavgift 600:--

Vattengymnastik/ wetvest 20"

Hyra av hela badet 1100:-per timme
Hyra av bana 220:- per timme
Vid uthyrning av badet utanför öppettid tillkommer 500:- per timme
för personalkostnader.



/"»
^\ ^-\C\ ^j

RESERVATION
(Bråhögsbadet - förslag till nya taxor för 2012)

Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till nya taxor för år 2012
vid Bråhögsbadet.

Presidiet lämnade förslag i enlighet med följande:

Familj/1 vuxen och max 3 barn 100 kronor
Familj/ 2 vuxna och max 3 barn 150 kronor

Familjekort l 900 kronor

Vid nämndens sammanträde måndagen den 19 september 2011 yrkade
ordföranden på följande:

Familj/1 vuxen och max 3 barn 100 kronor
Familj/ 2 vuxna och max 3 barn 150 kronor/ skulle strykas!

Därmed skulle det bli avsevärt dyrare för en familj att gå på badet/
genom att familjekortet skulle höjas med 19 procent och avgiften för en
respektive två vuxna med max 3 barn skulle tas bort.

Badavgiften höjdes år 2009 med 25 procent.

Vi socialdemokrater yrkade att familjekortet efter höjning skulle vara
l 800 kronor.

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 19 september 2011
/'

SOC^LD^MpfcRATERNA I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
k/å^^

-^ ^.
t-^

Werner Unger (6)
2:e vice ordförande

z^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 50 2011-09-19

Avgifter Musikskolan (dnr kfn 2011.18)

Föreligger förslag till ändrade avgifter vid musikskolan från och med år 2012.

Resultatenhetschef för musikskolan/ Lena Forén Naranjo, informerar nämnden
om förslaget till ändrade avgifter vid musikskolan samt musikskolans olika
verksamheter.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta
anta föreliggande förslag till avgifter vid musikskolan från med år 2012 med
definiermg av åldern när det gäller ämneskurser gällande till och med 19 år och
vuxenundervisning gällande från och med 20 år och att lokalhyra för föreningar
och organisationer ska gälla.

Ledamoten Bo Polsten (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar att undervisning för ungdomar gäller så
länge de går i skolan.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta ändrade avgifter vid musikskolan i Staffanstorp från och med den
l januari 2012, enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande

d<r



BILAGA 1
Förslag - avgifter 2012 Musikskolan 1(1^

2011-09-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

MUSIKSKOLAN

Förslag på nya avgifter

Kurstyp med beskrivning Avgift

Gäller till och med 19 år
**

Ämneskurs dvs instrument och sång 875"

1/2/3 elever på 20/30/40 nunuter/vecka
Liten grupp dvs musikverkstad/ instrumentlek och 525:-

minirock 4-8 elever på 30-40 min/vecka
Mellangrupp dvs musiklek och afrikanskt/ 425:-

8-12 elever på 40-60 mm/v
Storgrupp dvs kör och gitarrgrupp 375:-

fler än 12 elever på 40-60 minuter/v
Orkester/ensemble/körmedverkan*) 275-

Vuxenundervisning/ gäller från och med 20 år 1.300:"

VuxenkÖr 575:-

Instrumenthyra 325:-

) Orkester/ensemble/kör ingår i ämneskursen. Denna avgift är för de som inte»f-

går ämneskurs på musikskolan (max 2-3 personer/läsår).

SAL: Kan sökas inför åk 8 och framåt för ett år i taget.
Enskild undervisning på två instrument samt teori. Eleven får sammanlagt 80
min undervisning i veckan. Detta är en bra linje för elev som vill satsa på
musik. Provspelning för att få plats. Kostnadskonsekvens ska utredas och är
beroende av hur många platser det blir.
Kostnad: 2.000:-/termin/elev
Mini-SAL: Kan sökas inför åk 7 och framåt för ett år i taget.
Undervisning på efrt-två instrument. Sammanlagt 40 min enskild undervisning
i veckan. Provspelning för att på plats. Kostnadskonsekvens ska utredas/be-
roende på antal platser.
Kostnad: 1.500:-/termin/elev

Lokalhyra
l - Förening och organisation i Staffanstorps kommun 600-

2 - Annan uthyrning 1.400-



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden § 51 2011-09-19

Delårsbokslut2011 (dnr kfn 2011.30)

Kulto- och fritidsstrateg Mats Johansson informerar om föreliggande förslag
till delårsrapport 2011 för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförande Eric Tabich (M) yrkar att föreliggande förslag till delårsbokslut
2011 för kultur- och fritidsnämnden godkännes och överlämnas till kommun-
styrelsen för fortsatt behandling.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut 2011 för kultur- och fritidsnämnden/ samt

att Överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Ordförandens sign Justenandens n Utdragsbestyrkande

^^^r^j>ig£:.!



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 11 (18)

m^-
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 52 2011-09-19

Information om Budgetprocessen 2012 (dnr kfn 2011.22)

Kultur- och fritids s trä te g Mats Johansson informerar om tidplanen för budget-
processen för år 2012.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att informationen läggs till handlingarna.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags b estyrkaTide

^



-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(18)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden S 53 2011-09-19

Utegym vid Gullåkra mosse (dnr kfn 2011.34)

Kultur- och fritidsstrateg Mats Johansson redogör i skrivelse för inkomna
förfrågningar från medborgare om ett utegym vid Gullåkra mosse.

Syftet med ett utegym är att inspirera till ett åretruntbehov av fysisk aktivitet
där alla kan träna tillsammans.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska begära
100 tkr från kommunstyrelsen för byggnation av ett utegym vid Gullåkra
mosse.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att begära 100 tkr från kommunstyrelsen för byggnation av ett utegym vid
Gullåkra mosse.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

/
^t-
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(18)

^^^^̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sam manträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 54 2011-09-19

Skateboard (dnrkfn 2011.31)

Föreligger skrivelse från kultur- och fritidsstrateg Mats Johansson med anled-
ning av inkomna förfrågningar från skateboardsåkande barn och ungdomar om
platser för skateboardåkning.

Kultur- och fritidsstrateg Mats Johansson redogör för det stora intresset från
kommunens ungdomar för skateboardåkning.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska uppdra
åt kulhir- och fritidsstrategen att undersöka möjligheterna för att iordnings-
ställa en asfalterad yta för spontan skateboardåkning.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att kultur- och fritid s strategen undersöker möjligheterna för att iordningsställa
en asfalterad yta för spontan skateboarding.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
-^.'
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Ja SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(18)

m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kulto- och fritidsnämnden ^ 55 2011-09-19

Information om ny reningsanläggning på Bråhögsbadet
(dnr kfn 2011.35)

Kultur- och fritidsstrateg Mats Johansson informerar om en ny reningsanlägg-
ning som installeras i undervisningsbassängen på Bråhögsbadet

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att informationen läggs till handlingarna.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens n Utdragsbestyrkande
I

 ^1
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^ä SAMMANTRADESPROTOKOLL 15(18)t

m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 56 2011-09-19

Information om föreningsråd (dnr kfn 2011.16)

Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde 2011-04-12, § 21, att inrätta
en föreningsråd.

Kultur- och fritidsstrateg Mats Johansson informerar om föreningsrådets arbete
och meddelar att presidiet kommer att träffa föreningarna den 27 oktober 2011,
kl 18.00.

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att informationen läggs till handlingarna.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

^^1



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(18)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur" och fritidsnämnden S 57 2011-09-19

s

Ändring av sammanträdesdatum (dnr kfn 2010.44)

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämndens ordinarie
sammanträde tisdagen den l november 2011 flyttas till tisdagen den 8 novem-
ber 2011, kl 18.00.

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden Eric Tabich (M) ställer proposition på sitt förslag och finner att
nämnden beslutar l enlighet med detta.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att kulto- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde tisdagen den l novem-
ber 2011 flyttas till tisdagen den 8 november 2011, kl 18.00.

Ordförandens sigr Justerandens sian Utdragsbesfyrkande

Is^^^r^siy/^a\
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 17(18)

m/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 58 2011-09-19

Redovisning av delegationsbeslut

Remissvar/ detaljplan för del av Borggård 1:4, automatstation vid.

Borggårdsrondellen. (dnr kfn 2011.32)

Remissvar/ detaljplan för Stanstorp 4:1 m fl/ Vikhem etapp 3..

(dnr kfn 2011.33)

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs b estyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 18(18)

m
STAFFAIMSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden ^ 59 2011-09-19

h

Övrigt

Ledamoten Werner Unger (S) framför ett tack till Konstrådets ordförande
Bo Polsten för visningen av Konsthallen.

Ledamoten Werner Unger (S) undrar varför skateramperna i Staffanstorp är
lägre än skateramperna i Lomma kommun?

Ersättare Sune Cederpil (C) framför förslag om trafiklösningar vid Staffans-
vallen med anledning av helgens bilkaos där.

Ordförandens sign Justerandens si Utdrags bestyrka n d e

(J^=-
/'


