
Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 1(20) 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-12-01 
18.00 - 20.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§50-62 

Margareta Pauli (M) 
Richard Fridh (S) Jonas Andersson (SD) §§54-62 
Magnus Lunderquist (KD) Bertil Palm (M) 
Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) 
Magnus Olsson (M) Conny Strömberg (MP) 
Felicia Fredriksson (S) Annalena Asenov (L) 
Carina Öberg (M) Richard Olsson (SD) §§50-53 

Mats Jönsson (S) §§50-59 
Christian Olsson (M) 

Lars Öst (V) §§50-58, §§60-62 
Richard Olsson (SD) §§54-62 

Mats Schöld, kultur- och fritidschef 
Johan Rasmussen, kultur- och bibliotekschef 
Pierre Sjöström (S) 2 vice ordförande kommunstyrelsen 
Ingalill Hellberg, kommundirektör §52 
Mats Verne, konsult §53 
Linnea Skog, Skåne Idrott §5 3 
Josefina Andersson, arkivarie §54 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 

Richard Fridh (S) 
Rådhuset, 2015-12-04, klockan 09.00 

Justerande Richard Fridh (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1:/ 



Kultur- och fritidsnämnden 2(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-01 
Staffanstorps 

kommun 

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 
2015-12-01 
18.00 - 20.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§50-62 

2015-12-07 
2015-12-29 
Rådhuset, Staffanstorp 

~ ~ (/1 

Bianca Mogren 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 3(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-0 1 

Innehållsförteckning 

§50 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§51 Godkännande av föredragningslistan .............. .. ... ..... .......... .. .. .......... .... ...... 5 
§52 Centrumutveckling i Staffanstorps kommun .. ...... ................ ....... ..... ... ....... . 6 
§53 Information om bidragsutredning ......................................................... .. .... 7 
§54 lnformationshanteringsplan för a llmänna handlingar inom styrande och 

stödjande verksamheter - nämnder. ...... ......................... ......... .... .......... ....... 8 
§55 Genomförandeplan år 2015-2018 .... ... .. ....... ... ........ ...... .. ......... ....... ... ...... . 10 
§56 Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 2016 ... ...... ........ ... ..... 12 
§57 Återrapportering av internkontrollplan för år 2015 .................................. 13 
§58 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 201 6 ....................... . 14 
§59 Stöd till kulturbidrag för år 2016 ........ .. .. ........................ ........ .......... .. .... .. 16 
§60 Information om gesta ltningsråd ....... .... ...... ....................... .... .. .. ................ 17 
§61 Information om ridhus .... ............................ .............................................. 18 
§62 Redovisning av delegationsbeslut 2015-1 2-01. .................... ..... .. .... ... ........ 19 

Övrigt 20 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(20) 

DATUM: 2015-1 2-01 

§50 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Richard Fridh (S) a tt tillsammans med ordföranden justera 
protokollet i Rådhuset fredagen den 4 december 2015 klockan 09.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(20) 

DATUM : 2015- 12-01 

§51 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ordförandens ändringar enligt nedan 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att ärendet "Förslag till ny 
biblioteksplan för Staffanstorps kommun" utgår, samt att ärendet 
" Information om centrumutveckling kulturlyftet i Staffanstorps kommun" 
ska rubriceras "Centrumutveckling kulturlyftet i Staffanstorps kommun" 
och omfattar även beslut i ärendet. 
Ärendena behandlas i den ordning som framgår av detta protokolls 
innehållsförteckning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden har besluta t i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(20) 

DATUM : 2015-12-0 1 

§52 Centrumutveckling i Staffanstorps kommun, 2015-KFN-53 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att stä lla sig positiv till ärendet "Centrumutveckling kulturlyftet i 
Staffanstorps kommun" samt 

att överlämna beslutet till kommunfu llmäktige för kännedom 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör, Ingalill Hellberg, föredrar ärendet om Centrumut
veckling kulturlyftet i Staffansto rps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden M arga reta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta en ligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
att kultur- och fri tidsnämnden besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordfö ra ndebes lut daterat 2 015-11 -2 3 
Muntlig information 

Justerandes signatur 

i\~ 
Utdragsbestyrkande 



5 taft ans torps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(20) 

DATUM: 20 15-12-01 

§53 Information om bidragsutredning, 2015-KFN-49 

Ordförandens sig natur 

11? 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Konsult, Mats Verne, föredrar ärendet gällande bid ragsutredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultu r- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förs lag till beslut och 
a tt kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Muntlig informatio n 

Justera ndes signatu r Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 8(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-01 

§54 lnformationshanteringsplan för allmänna handlingar inom 

styrande och stödjande verksamheter - nämnder, 2015-KFN-

32 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag på informationshanteringsplan för allmänna handlingar 
inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder att gä lla från och 
med 1 januari 2016 samt 

att samtidigt, som förslag på informationshanteringsp lan för a llmänna 
handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder antas, 
upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör styrande och stödjande verksamheter 
inom kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns arkivreglemente §5 ska alla myndigheter 
upprätta info rmatio nshanteringsplaner. En gemensam informations
hanteringsplan för nämndernas/styrelsens allmänna handlingar inom 
styrande och stödjande verksamheter har tagits fram . Syftet är a tt hand
lingar inom dessa verksamhetsområden ska hanteras lika oavsett nämnd 
eller styrelse. lnformationshanteringsplanen fungerar som ett styrdokument 
för flödet av allmänna handlingar inom verksamheterna. Planen anger hur 
handlingar ska hanteras från att de skapas till att de slutarkiveras eller 
ga llras. lnformationsh anteringsplanen fungerar samtidigt som ett 
ga llringsbeslut för många handlingstyper. Förutom uppgifter om huruvida 
handlinga r ska bevaras eller ga llras ges anvisningar om registrering, 
förvaringsplats , sekretess och när handlingar ska levereras till 
kommunarkivet samt övriga upplysningar som kan va ra av värde för att 
veta hur handlinga r ska hanteras. På så sätt ger info rma tionshanterings
planen myndigheten nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna 
handlingar och samtidigt förbättras a llmänhetens möjlighet till insyn och 
till eftersökning av information hos myndigheten. Översyn av info rmations
hanteringsp lanen ska göras årligen och revideras vid behov. 

Yrkanden 
O rdfö randen Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 9(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-01 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-1 6 
Informationshanteringsplan daterad 2015-10-1 6 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(20) 

DATUM: 2015-12-01 

§55 Genomförandeplan år 2015-2018, 2015-KFN-52 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till Genomförandeplan 2015-2018 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 uttrycker 
politisk vilja, målsättning och inriktning för perioden. 
Politikerområden: 

• En bra start i livet - Utbildningen i Staffanstorps kommun ska 
fortsatt hålla hög kvalitet och vara ti llgänglig fö r alla. 

• Omsorg på medborgarens villkor - Varje människa är unik, med 
egna önskemål och intressen och rätten till självbestämmande är lika 
viktig oavsett ålder. 

• Platsen vi bor på - Staffanstorps kommun har ett utomordentligt 
läge i Sydvästskåne. Detta ska tillvaratas genom att planera för fler 
bostäder, verksamheter och infrastruktur. 

• Engagerade medborgare - Staffanstorps kommun utgörs av de 
människor som bor, lever eller på annat sätt verkar där. 

• Ekonomisk prioritering - Att vara en växande kommun med behov 
av en utbyggd service som motsvarar vad medborgarna kan förvänta 
sig, stä ller krav på fortsatt långsiktig ekonomisk stabilitet. 

Att välja politikområden är att prioritera - ett område framför andra. För 
varje politikområde faststä lls ett eller flera mål och för varje mål anges 
vilken eller vilka nämnder som ansvarar för dess genomförande. 
Nämnderna upprättar sedan genomförandeplaner som visar vilka 
aktiviteter som antas leda till att målen uppfylls. Dessa är årsindelade och 
resurssätts i samband med budgetarbetet. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pa uli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 11(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-01 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Genomförandeplan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 12(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-01 

§56 Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 2016 
2015-KFN-54 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget om attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden och 
kultur- och fritidsnämndes resultatenheter 

Ärendebeskrivning 

Enligt ekonomistyrdirektivet ska va rj e nämnd besluta om nya 
attestförteckningar för kommande å r. Med attest menas att intyga att 
kontroll av en ekonomisk händelse utförts utan anmärkning. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pau li (M) yrka r att kultur- och fr itidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
a tt kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Bes I utsu nderlag 

Tjänsteskrivelse 
Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden 
Attestförteckning för kultur- och fritidsnämndens resultatenheter 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

17P 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 13(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-12-01 

§57 Återrapportering av internkontrollplan för år 2015, 2014-

KFN-36 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna lämnad information för internkontrollplan år 2015 

Ärendebeskrivning 

Varje år kontrolleras minst fem slumpvalda föreningars närvarolistor som 
ett led i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan. Föreningarnas alla 
närvarokort kontrollräknas och sammanställs. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
att kultur- och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 
Sammanställning internkontrollplan 2015 

Ordförandens signatur J usterandes signatur U tdr a gsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(20) 

DATUM: 201 5-1 2-0 1 

§58 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2016 

Ordförandens signatur 

· 2015-KFN-50 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att faststä lla sammanträdesdagar och tider för år 2016 för kultur- och 
fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens presidium enligt i ärendet 
föreliggande förs lag 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdesda tum och 
tider för år 2015. Förslag till sammanträdesdaturn fö r ku ltur- och 
fritidsnämnden samt för kultur- och fritidsnämndens presidium fö ljer 
nedan: 

Presidiet: 

Samtliga börjar kl 10.00: 
Fredagen den 26 februari 
Fredagen den 15 april 
Fredagen den 20 maj 
Fredagen den 16 september 
Fredagen den 21 oktober 
Fredagen den 25 november 

Nämnden: 

Samtliga börjar kl 18.00 
Tisdagen den 15 mars 
Tisdagen den 26 april 
Tisdagen den 7 juni 
Tisdagen den 4 oktober 
Tisdagen den 8 november 
Onsdagen den 14 december 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar a tt kultur- och fri tidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Justerandes signat ur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 15(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-01 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-23 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(20) 

DATUM: 2015- 12-01 

§59 Stöd till kulturbidrag för år 2016, 2015-KFN-44 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget gällande stöd till kulturbidrag å r 2016 

Ärendebeskrivning 

Stöd till kultur beslutas av kultur- och fritidsnämnden va rje år i november 
eller december. Alla föreningar som söker stöd till kultur måste lämna in 
ansökan samt handlingar senast den 1 november för att erhålla bidrag. 
Bidraget avser planerad verksamhet för nästkommande å r. I detta fall söker 
föreningarna bidrag för å r 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars Öst (V) vid handläggningen av detta 
ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11-23 
Sammanställning " Förslag stöd till kulturbidrag å r 2016", 
daterad 2 015-11-23 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(20) 

DATUM: 2015- 12-01 

§60 Information om gestaltningsråd 

Ordfö randens sig natur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och bibliotekschef, Johan Rasmussen , föredrar ärendet gä llandet 
information om gestaltningsråd. 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrkande 



5 taffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(20) 

DATUM: 2015- 12-01 

§61 Information om ridhus 

Ordförandens signatur 

1J? 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga lämnad information till h andlinga rna 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritid schef, M ats Schöld , föredra r ärendet gä llande info rma tion 
om ridhus. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(20) 

DATUM: 2015- 12-01 

§62 Redovisning av delegationsbeslut 2015-12-01, 2015-KFN-57 

Ordförandens sig natur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 
20 15-10-20 - 20 15-1 1-30 

Beslutsunderlag 

a) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut om att bevilja bid rag 
med 1150 kronor till politikermöte, info till projektet "Hand till 
hand" och höstvandring. Dnr 2015-KFN-40 

b) Kultur- och fritidschefens delega tionsbeslut om att bevilja bidrag 
med 3000 kronor till musikstund för barnfamiljer. 
Dnr 2015-KFN-55 

c) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslu t om att bevi lj a bidrag 
med 5000 kronor till föredrag, disco och föred rag. 
Dnr 2015-KFN-56 

d) Kultur- och fritidsnämndens ordförandes delegationsbeslut om 
ärende " Centrumutveckling kulturlyftet i Staffanstorps kommun". 
Dnr 2015-KFN-53 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 20(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-01 

Övrigt 

Ordföranden Margareta Pauli (M) informerar om att kommunala musikskolan visa t 
ett nega tivt resultat under 2015. 

Ordföranden M argareta Pauli (M) informerar om att det kommer att komma 
information om en utbildningsdag innan första n ämndssammanträdet fö r kultur
och fritidsnämnden å r 2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


