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~~~~ 
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Justerande Richard Fridh (S) 

dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 2(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-28 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kultur- och fritidsnämnden 
2015-04-28 
Klockan 18.00-19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§7-§17 

201 5-05-05 
2015-05-27 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

) rdförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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statfanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 4(1 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

§7 Fastställande av dag, tid och plats för justering av 

protokollet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Richard Fridh (S) tillsammans med ordföranden justerar dagens 
pro tokoll tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.00 på Rådhuset. 

Jrdföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(15) 

DATUM: 2015-04-28 

§8 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Ku ltur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

Justerandes signatur 

~ ( 
\ 

Ut d r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6( 15) 

DATUM: 20 15-04-28 

§9 Information om bidragsansökningar 

) rdförandens signatur 

Kultur- och fritidschefen Mats Schöld informerar nämnden om regler och 
riktlinjer för olika bidragsansökningar inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsom rå de. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-04-28 

§10 Ansökan om lokalbidrag från Hjärups Budoklubb 
2015-KFN-12 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna lokalbidragsansökan från Hjärups Budoklubb i syfte att hyra 
Stinsgården i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Hjärups Budoklubb har 32 medlemmar i åldern 4-19 år. Idag hyr klubben 
Hjärupslundsskolans idrottshall för sina aktiviteter. Föreningens mål är att 
ha en egen lokal där man kan utveckla verksamheten och bredda 
föreningensverksamhet. I dagsläget har föreningen problem att ta fram och 
tillbaka budomattorna i idrottshallen samt att förvara mattorna. Med egna 
loka ler försvinner detta problem samt att föreningen kan få tillgång till fler 
tider. 

Föreningen ämnar hyra Stinsgården i Hjärup. Folksam äger huset och 
föreningen måste därför förhandla om hyreskontrakt med Folksam. Hyran 
för lokalen är 120 000 kr/år. Skulle Kultur- och fritidsnämnden bevilja 
ansökan från Hjärups Budoklubb innebär det ett beviljat bidrag på ca 43 
000 kr/år. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Magnus 
Lunderquist (KD), att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att godkänna 
lokalbidragsansökan från Hjärups Budoklubb i syfte att hyra Stinsgården i 
Hjärup. 

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 2015-03-30 
Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Ansökan om bidrag från Uppåkra IF 
2015-KFN-7 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

8(1 5) 

DATUM: 2015-04-28 

att bevilja Uppåkra IF bidrag med 5000 kr till vänortsbesök i Grimmen. 

Ärendebeskrivning 

Grimmen har kontaktat Uppåkra IF för ett erfarenhetsutbyte i maj 2015. 
Uppåkra IF söker 18 685 kr för erfarenhetsutbytet. 

Yrkanden 

Ordföranden Ma rgareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Richard 
Fridh (S), att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att bevilja Uppåkra IF 
bidrag med 5000 kr till vänortsbesök i Grimmen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-30 
Ansökan 

Jrdförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 9( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

§12 Ansökan om bidrag Scouterna i Djurslöv 
2015-KFN-16 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ej bevilja Scouterna Djurslövs ansökan om ekonomiskt bidrag till 
fönster byte. 

Ärendebeskrivning 

Scouterna i Djurslöv äger en äldre gård i Djurslöv. Föreningen har ca 100 
medlemmar oGh uppbär lokalbidrag för denna lokal. Föreningen uppbär 
även lokalt aktivitetsstöd. Lokalbidraget är 11 000 kr per år. 
Föreningen har ett behov att byta ut samtliga fönster i fastigheten för en 
kostnad av ca 130 000 kr. Förutom att fönstren i fastigheten är gamla och 
utslitna är syftet med fönsterbytet att minska energikostnaderna vilket i sin 
tur minskar driften i framtiden . Scouterna ansöker om 61 650 kr i bidrag 
av Kultur- och fritidsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Richard 
Fridh (S), att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att ej bevilja Scouterna 
Djurslövs ansökan om ekonomiskt bidrag till fönsterbyte . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-31 
Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 1 0(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

§13 Ansökan om bidrag för valborgsmässoafton- och 

midsommarfirande 2015 från Uppåkra IF 
2015-KFN-15 

Ku ltur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan från Uppåkra IF med högst 13 000 kr för 
arrangemanget midsommar firande och valborgsmässoafton i Hjä rup. 

Ärendebeskrivning 

Under många år har Uppåkra IF anordnat midsommarfirandet i Hjärup. 
Ananmanget har alltid varit uppskattat och välbesökt. 
Föreningen ansöker om 13 Tkr för kostnader kring arrangemangen. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Magnus 
Lunderquist (KD) och Richard Fridh (S), att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta att bevilja ansökan från Uppåkra IF med högst 13 000 kr för 
arrangemanget midsommar firande och va lborgsmässoafton i Hjärup. 

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 2015-03-30 
Ansökan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

1/f 



Slaffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 11 (1 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

§14 Priser och stipendier 2015 
2015-KFN-5 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att årets kulturpris ej delas ut, 

att årets kulturstipendium utdelas till Marica Källner, 

att årets barn- och ungdomsledarpris utdelas till Christian Wermert, 
Christen Regner och Melinda Nilsson, samt 

att årets idrottsprestation utdelas till Nevis RGK juniortrupp. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att dela ut priser och stipendier för år 2015 . 
Enligt gällande regler ska nomineringarna vara inkomna till kultur- och 
fritidsnämnden senast den 31 mars. 

En sammanställning av de som nominerade framgår av kultur- och 
fritidschefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-30 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Annalena 
Asenov (FP) och Richard Fridh (S), att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta att årets kulturpris ej delas ut, att årets kulturstipendium utdelas till 
Marica Källner, att årets ba rn- och ungdomsledarpris utdelas till Christian 
Wermert, Christen Regner och Melinda Nilsson, samt att årets 
idrottsprestation utdelas till Nevis RGK juniortrupp. 

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 

Tjänsteskrivelse 2015-03-30 
Nomineringar 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staff anstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 12(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

§ 15 Svar på medborgarförslag om utegym i Hjärup 
2015-KFN-9 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bifalla medborgarförslaget om ett utegym i Hjärup, samt 

att föreslå tekniska nämnden att anlägga ett utegym i Hjärups framtida 
rekrea tionspark. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2014 inkommit 
medborgarförslag om utomhusgym i Hjärup. Under våren 2011 
färdigställdes ett utegym intill motionsslingan vid Gullåkra Mosse i 
Staffanstorp. Kostnaden uppgick till160 000 kronor. Den 22 februari 2013 
inkom även en motion som föreslår att även ett utegym ska byggas i 
Hjärup. 

Utomhusgym i olika tappningar har blivit ett populärt inslag i många 
kommuner. Gymmen kan med fördel förläggas i parker, motionsspår eller 
allmänningar. Utegymmet ökar möjligheterna för bättre hälsa och livar upp 
stadsbilden. Syftet är att inspirera till ett åretruntbehov av fysiks aktivitet 
där både unga och gamla kan träna tillsammans. Det är även ett sätt för 
kommunen att skapa en trevlig träningsatmosfär för invånarna. 

Om ett utegym ska byggas i Hjärup så är det av största vikt att placeringen 
är vid ett motionsspår eller rekreationsområde. En placeringe i Hjärups nya 
park intill Uppåkravallen är lämplig. Denna placering harmonierar även 
med att parken ska fungera som en mötesplats fö r människor i a lla å ldrar. 

Parken i Hjärup kommer att byggas i etapper och det är tekniska nämnden 
som ansvarar för gestaltningen. Gällande val av aktivitetsytor kommer 
samråd ske mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Jonas 
Andersson (SD) och Richard Fridh (S), att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta att bifalla medborgarförslaget om ett utegym i Hjärup, samt att 
föreslå tekniska nämnden att anlägga ett utegym i Hjärups framtida 
rekrea tionspark. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommtm 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 13(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-28 

Forts. § 14 

finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-30 
Kommunfullmäktiges beslut § 16, 2015 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§16 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KFN-20 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

14( 15) 

DATUM: 20 15-04-28 

a.) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut enligt kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning punkten 10om beviljande av 
bidrag med 2000 kronor till Konsthallens vänner i Staffanstorp för 
arrangemanget "Bengt Böckmans 22 tarrotmålningar". 

b .) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut enligt kultur- och 
fritidsnämndens delegationsordning punkten l O om beviljande av 
bidrag med 5000 kronor till Manskören Staffan för arrangemanget 
"Världens bästa Astrid" . 

c.) Bibliotekschefens (tf kultur- och fritidschef) delegationsbeslut enligt 
författning 1.3.3, punkten 8 om gallring av kassakvitton och 
kassaavstämnings/kassainsättningsblanketter som upprättats till och 
med år 2004. 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f! f 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§17 Redovisning av meddelanden 
2015-KFN-21 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

15(15) 

DATUM: 2015-04-28 

a.) Kommunfullmäktiges beslut § 11, 2015 om att till ersättare i kultur
och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-2018 utse Mats 
Jönsson (S). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


