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KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2014-12-04 

Sammanträdestid: Klockan 18.00 - 19.00 

Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
Paragrafer: § 36 - § 48 

Beslutande: Eric Tabich (M) ordf 

1 ( 19) 

Werner Unger (S) § 38-41, § 43-48 

Margareta Pauli (M) 
Ann-Chris tine Klint-Kronqvis t (S) 
Pierre Lindberg (M) 

Bo Pols ten (FP) § 38-41, § 43-48 

Angela Lindahl (M) 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Åsa Ekstrand (M) 
Zoltan Pusztai (KD) 

Felida Fredriksson (S) § 42 

Carl Sonesson (M) § 42 

Felida Fredriksson (S) § 38-41, § 43-48 Maria Stellinger Ernblad 
Carl Sonesson (M) § 38-41, § 43-48 Maria Björk Olin 
Sune Cederpil (M) Johan Rasmussen 
David Wittlock (MP) Vesna Casitovski 
Line Weckström (S) 
Filip Nordahl (M) 
Richard Fridh (S) 
Carina Öberg (M) 

Werner Unger (S) § 38-41, § 43-48, Margareta Pauli § 42 

Rådhuset, torsdagen den 18 december 2014 klockan 09.00. 

~ c~~~ 
sekreterare Vesna Ca si tovski 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 2(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kultur- och fritidsnämnden 
2014-12-04 
Klockan 18.00 - 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§ 36- § 48 

2014-12-19 
2015-01-09 
Rådhuset 

~~ 
Bianca Mogren 

Ordförandens signatur Jus~ignatu r Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 3(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

Innehållsförteckning 

§36 Fastställande av dag och tid för justering av protokollet .............................. .4 
§37 Fastställande av dagordning ............ .... ... .. ........ ............... .. ..................... .. ... ...... . 5 
§38 Budget 2015 för kultur- och fritidsnämnden .. .......... .. ................... .. ... ...... .. ...... 6 
§39 Intern kon trollplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden ............................... 8 
§40 Nedskrivningar för ku ltur- och fritidsnämnden .. .. ....... .. ................ .... .... .... ..... 9 
§41 Beslutsattestanter 2015 för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde .. 10 
§42 Stöd till Kultur 2015 .. .... .. .... .. .. ............ .... .. ............ ...... .. ........ ... ........................... 11 
§43 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden för år 2015 .... .. .......... 13 
§44 Redovisning av stickprovskontroll gä llande föreningsbidrag ..................... 15 
§45 Konsthallens utställningar 2015 i Staffanstorps kommun ............................ 16 
§46 Hjärups nya skola ......... .. .. ...... ... .. .. .......... .... ........ .......................... ...... ............... 17 
§47 Redovisning av meddelanden .......................... ................................................ 18 
§48 Övrigt .... ....... ...................... ...... ....... ... .. ........ .. ............... ......... .. ... ... .. ..... ........ ...... .. 19 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t l 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(19) 

DATUM: 2014-12-04 

§36 Fastställande av dag och tid för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Werner Unger (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 15 december 
2014 klockan 09.00. 

Utdragsbestyrkande 



Kultur- och fritidsnämnden 5(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

§37 Fastställande av dagordning 

Ordförandens signatur 

El 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(19) 

DATUM: 2014-12-04 

§38 Budget 2015 för kultur- och fritidsnämnden 
2014-KFN-13 

Ordförandens signatur 

ET 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritidsnämndens budget för å r 2015 enligt 
förel iggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till budget för kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter för år 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar a tt kultur- och fritid snämnden ska 
besluta att anta ku ltur- och fritidsnämndens budget för år 2015 enligt 
före liggande förslag. 

Werner Unger (S) yrkar a tt kultur- och fritidsnämnden ska besluta att 
Budget för å r 2015 för kultur- och fri tidsnämnden ska utökas med 830 tkr 
till total t 41 610 tkr. 

Beslutsgång 

Ordföranden s täller yrkandena mot varandra och finner a tt kultur- och 
fritidsnämnden har beslutat i enlighe t med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande omröstningsproposition . 
Den som bifaller o rdförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Werner Ungers (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kultur- och fri tidsnämnden har med 7 ja-röster 

o c h 2 . .. t b l t t . l" h t d df" d k d neJ-ros er es u a 1 en tg. e me or or an ens yr an e. 

Ledamot Ersättare Ja Nej Avstår 

Eric Tabich (M) x 
Werner Unger (S) x 
Margareta Pauli (M) x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

t:_/ 

Kultur- och fritidsnämnden 7(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

Ledamot Ersättare Ja Nej Avstår 

Ann-Christine Klint- x 
Kronqvist (S) 
Pierre Lindberg (M) x 
Magnus Olsson (M) Åsa Ekstt·and (M) x 
Zoltan Pusztai (KO) x 
Bo Polsten (FP) x 
Angela Lindahl (M) x 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Budget 2015 
MBL-protokoll 2014-11-24 

Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

SOCIALDEMOKRATERNAS INTERNBUDGETFÖRsLAG FÖR 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN AR 2015 

Vi yrkade att Kultur-och fritidsnämndens kommunbidrag 2015 skulle vara 
41 610 tkr d.v.s. en utökning med 830 tkr jämfört med Moderaternas 
förslag. 

Om vi hade fått igenom vår budget hade vi sänkt badpriserna för 
pensionärerna och för vattengympan l 
Från tidigare 150 pers. är det numera 75 pers. som gympar! 
Det var ingen vinst att höja priset! Friskvård för våra pensionärer är 
viktig. 

Stöd till föreningar, mer kulturstöd och studieförbunden är andra 
områden som hade förstärkts. Det finns problem med den förhöjda 
avgiften till musikundervisningen nämligen att alla som villlåta sina barn 
gå på undervisningen, inte har råd! 
Sist men inte minst hade vi satsat på en kulturskola, i stället för enbart en 
musikskola. 

Vi reserverar oss emot Kultur-och fritidsnämndens beslut till förmån för 
vårt utökade budgetalternativ. 

statfanstorp den 4 december 2014 

SU LDEMO 

~rn~lnger (S) 

TERNA l KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

2: e vice ordfäran e 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(19) 

DATUM: 2014-12-04 

§39 Intern kontrollplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden 
2014-KFN-36 

Ordförandens signatur 

ET 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förliggande intern kontrollplan för år 2015 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger intern kontrollplan för ku ltur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde för år 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Werner Unger 
(S), a tt kultur- och fritidsnämnden ska besluta a tt godkänna förliggande 
intern kontrollplan för år 2015 för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Intern kontorollplan för år 2015 för ku ltur- och fri tidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(19) 

DATUM: 201 4-12-04 

§40 Nedskrivningar för kultur- och fritidsnämnden 
2014-KFN-48 

Ordförandens signatur 

E f 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta före liggande förslag till nedskrivningar av fordran. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser nedskrivningar av fordran för pe rioden 2014-01-01 - 2014-
06-30 för kultur- och fritidsnämnden. 
Nedskrivningar innebär a tt ford rar helt eller de lvis skrivs bort från 

balans räkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Werner Unger 
(S), att kultur- och fri tid snämnden ska besluta att anta före liggande 
förslag till nedskrivningar av fordran. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger e tt förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-21 
Sammanställning 2014-01-01 - 2014-06-30 

Justerandes signatur 

ti({ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

1 O( 19) 

DATUM: 2014-12-04 

§41 Beslutsattestanter 2015 för kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde 

Ordförandens signatur 

c.. T 

2014-KFN-52 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse beslutsattestanter och ersä ttare inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde för år 2015 enlig t föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Enligt av kommunfullmäktige antagna ekonomistyrprinciper ska 
nämnderna årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
I ärendet föreligger förslag till delegera t budgetansvar och attesträ tt för 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde för år 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritid snämnden ska 
besluta att utse beslutsattestanter och ersättare inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde för år 2015 enligt före liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelese 2014-11-21 
Sammanställning 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 11 ( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

§42 Stöd till Kultur 2015 
2014-KFN-50 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ekonomiskt stöd för kultur år 2015 utdelas till föreningarna enligt 
följande: 

Förening 

Staffanstorps släktforskarförening 
Manskören Staffan 
Staffanstorps Hembygdsförening 
Staffanstorps Dragspelsklubb 
Staffanstorps Teaterförening 
Theodor Jönssons stifte lse 
Staffanstorps Musikkår med drill 
Konsthallens Vänner 
Staffanstorps Naturskyddsförening 
Galej teatern 
Hjärups Byalag 

Ärendebeskrivning 

Kulturstöd 

2.000kr 
O kr 

50.000kr 
l.OOOkr 

82.000kr 
50.000kr 
70.000kr 

l.OOOkr 
10.000kr 
8.000kr 
8.000kr 

Kulturföreningarna i Staffanstorps kommun ansöker å rligen om 
ekonomiskt stöd för ku ltur. Syftet med e tt sådant stöd är a tt simulera 
kulturaktivitete r för allmänheten i Staffanstorps kommun. I ärende 
föreligger 11 ansökningar om ekonomiskt stöd till kultur för år 2015. I 
respektive ansökan framgår en beskrivning av den verksamhet som 
föreningen avser att genomföra kommande år. 

Det antecknas till protokolle t a tt det till ärendet tillkommit en ansökan om 
ekonomiskt s töd till ku ltur för år 2015 från Manskören Staffan. Kultur
och fritidsnämnden godkänner att ansökan läggs till sammanställningen 
och behandlas vid dagens sammanträde. 

Jäv 

På grund av jäv delta r inte Werner Unger (S) och Bo Polsten (FP) i 
handläggningen av ärendet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/(f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

El 

Kultur- och fritidsnämnden 12(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ku ltur- och fritidsnämnden 
beslutar att ekonomiskt stöd för ku ltur år 2015 utdelas till föreningarna 
enligt i ärendet föreliggande sammanställning. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endas t före ligger e tt förslag till beslut och 
finner a tt kultur- och fritidsnämnden har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-21 
Sammanställning/bilaga l 2014-12-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(19) 

DATUM: 2014-12-04 

§43 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden för år 

2015 

Ordförandens signatur 

ET 

2014-KFN-49 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fas tställa sammanträdesdagar och tider för år 2015 för kultur- och 
fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens presidium enligt i 
ärendet föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fri tidsnämnden har att besluta om sammanträdesdatu m och 
tider för år 2015. Förslag till sammanträdesdatum för kultu r- och 
fritidsnämnden samt för kultur- och fritidsnämndens presidium fö ljer 
nedan: 

Presidiet: 

Samtliga börjar kl 11.00: 

Fredagen den 6 februari 
Fredagen den 10 april 
Fredagen den 22 maj 
Fredagen den 11 september 
Fredagen den 16 oktober 
Fredagen den 20 november 

Nämnden: 

Samtliga börjar kl18.00 
Tisdagen den 24 februari 
Tisdagen den 28 april 
Tisdagen den 9 juni 
Tisdagen den 29 september 
Tisdagen den 3 november 
Tisdagen den 8 december 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

ET 

Kultur- och fritidsnämnden 14( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-12-04 

Forts.§ 43 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Werner Unger 
(S), att kultur- och frit idsnämnden beslutar a tt fastställa 
sammanträdesdagar och tider för år 2015 för ku ltur- och fritidsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämndens presidium enlig t i ärendet fö religgande 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-21 

Jifs signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§44 Redovisning av stickprovskontroll gällande 

föreningsbidrag 
2014-KFN-55 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

15(19) 

DATUM: 2014-12-04 

Handläggaren Maria Björk Olin redovisar resulta te t av den årliga 
stickprovskontrollen gällande föreningsbidrag. Varje år kontrolleras 
minst fem slumpvalda föreningars närvarolis tor som ett led i kultur- och 
fritidsnämndens intern kontrollplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Werner Unger 
(S), att kultur- och fritid snämnden ska besluta a tt lägga informationen till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-10 
Sammanställning över utförd kontroll av föreningar 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsn ämnden 16( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

§45 Konsthallens utställningar 201 5 i statfanstorps kommun 
2014-KFN-51 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden i konstrådet Bo Polsten redogör för kommande uts tällningar 
som kommer att arrangeras i Staffanstorps konsthall under år 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Werner Unger 
(S), att kultur- och fritidsnämnden ska besluta a tt lägga informationen till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att ku ltur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-21 
Sammanställning 

Ordförandens signatur Ju~ignatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§46 Hjärups nya skola 
2014-KFN-56 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

17( 19) 

DATUM: 2014-12-04 

Chefen för Humanistisk service Maria Stellinger Ernblad redogör för 
gestaltningen av en ny idrottshall och skola i Hjärup. Byggnationen 
kommer att färdigställas i augusti år 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta a tt lägga informationen ti ll handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-11-21 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ET 



Kultur- och fritidsnämnden 18( 19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-04 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

§47 Redovisning av meddelanden 
2014-KFN-54 

Ordförandens signatu r 

El 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, Uppföljning av 
kommunstyrelsens interna kontorollplan för år 2014. 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(19) 

DATUM: 2014-12-04 

§48 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eric Tabich (M) framför sitt tack 
till samtliga ledamöter, ersättare och ~änstemän för för~änstful l t arbete 
under den gångna mandatperioden. 

Kultur- och fritidsnämndens andre vice ordförande Werner Unger (S) 
framför sitt tack till ordföranden för ett utmärkt ord förandeskap och gott 
sammarbete under den gångna mandatperioden. Werner Unger (S) 
framför också ett tack till övriga ledamöter, ersättare och ~änstmän för 
för~änstfullt arbete under den gångna mandatperioden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fY 


