
Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Adjungerad 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-04-26 
18.00 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§17-25 

Margareta Pauli (M), ordföranden 
Richard Fridh (S) Conny Strömberg (MP) 
Magnus Lunderquist (KD) Filip Nordahl (M ) 
Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) 
Magnus Olsson (M) Christian Olsson (M) 
Carina Olofsson (M) Richard Olsson (SD) 
Bertil Palm (M) 

Mats Verne, konsult§ 19, exkl beslut 
Mats Schöld, kultur- och fritidschef 
Johan Rasmussen, kultur- och bibliotekschef 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 

Harald Svedberg (V) 

Richard Fridh (S) 
Rådhuset, 2016-04-29, klockan 10.00 

Sekreterare Bianca Mogren 

~~~b-
Ordföranlv1argareta Pauli (M ) 

~ch~ s;~ 
Justerande Richard Fridh (S) 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

Anslag/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 
2016-04-26 
18.00 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§17 - 25 

2016-04-29 
2016-05-21 
Rådhuset, Staffanstorp 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-2 6 

Innehållsförteckning 

§ 17 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ..................... ....... 4 
§ 18 Godkännande av föredragningslistan .......................................................... 5 
§ 19 Förslag till nytt stödsysytem ........................................................................ 6 
§20 Månadsuppföljning jan - mar ..................................................................... 8 
§21 Förslag till ny Biblioteksplan för Staffanstorps kommun ............................. 9 
§22 Priser och stipendier 2016 ....... .... .. ....... .. ........ .... ........ .. ............................. 10 
§23 Arrangemangsansökan från Uppåkra IF om va lborgsfirande och 

midsommarfirande ...... ....... ... ....................... ..................... ................. ....... 11 
§24 Informa tion om nationaldagsfirande och föreningarnas dag år 2016 ........ 12 
§25 Redovisning av delegationsbeslut 2016-04-26 ........................................... 13 

Ordfö randens signatu r Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nd e 
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DATUM: 2016-04-26 

§17 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Richard Fridh (S ) a tt, ti llsammans med ord fö randen , jus tera dagens 
protokoll på Rådhuset fredagen den 29 april 2016 klock an 10.00. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-26 
Staffanstorps 

kommun 

§18 Godkännande av föredragningslistan 

Ordföra ndens sig natur 

ff 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna fö redragningslistan 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§19 Förslag till nytt stödsystem för Staffanstorps kommun 
2015-KFN-49 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta n ytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun att 
gälla från och med 1 januari 2017 

Ärendebeskrivning 
Staffanstorps kommun vill geno m olika stödformer ge fören inga r 
möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och 
förebyggande verksamheter av hög kvalite i första hand för barn och 
ungdomar 4 - 25 år inom kommunen. 

Stödformerna ska bid ra till: 
att intentionerna om framtidens kommun å r 2038 uppnås liksom 
visionen "vi lever och verkar i en trygg och inspirerande kommun" 
att en meningsfull och variationsrik kultur- och fritidsverksamhet 
ska stärka ungas och äldres initiativ till att aktivera och organisera 
sig 
ett jämstä llt och jämlikt varierat rikt utbud av kultur och 
kulturverksamheter erbjuds i hela kommunen 
en ökning av aktiviteterna, genom att allt fler attraheras, engageras 
och stimuleras av fören ingarnas verksamhetsutbud, 
att utveckla och stärka demokratiska former som leder till 
engagemang, delaktighet, samverkan samt möten mellan o lika 
genera tioner och kulturer, förebygga sociala problem och stimulera 
till hög livskva lite och därmed god fo lkhälsa 

Det antecknas till protokollet att mindre justeringa r i dokumentet "Förslag 
ti ll nytt stödsystem daterat 2016-02-26" kommer göras innan justering den 
29 april 2016 , enligt överenskommelse i nämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden M argareta Pauli (M) yrkar a tt ku lrur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast förel igge r ett fö rslag till beslu t och 
att nämnden ha r beslutat i enlighet med detta . 

Ordförandens sig natur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

i,/" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 16-04-26 

Forts. § 19 

Beslutsunderlag 

Bidragsnormer § dianr 
Principer för stöd § dianr 
Förslag till nytt stödsystem daterat 2016-02-26 
Remissvar från föreningar i kommunen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-04-26 

§20 Ekonomisk månadsuppföljning jan - mar 

Ordförandens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för januari - mars 
år 2016 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidschef, Mats Schöld, föredrar ärendet gä llande ekonomisk 
månadsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden januari - mars år 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Marga reta Pauli (M) yrkar att kultur- och fr it idsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett fö rslag till beslut och 
a tt nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§21 Förslag till ny Biblioteksplan för Staffanstorps kommun 
2015-KFN-51 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att med upphävande av kommunfullmäktiges bes lut,§ 56,09, nu gällande 
biblioteksplan, anta förslaget till ny biblioteksplan för Staffanstorps 
kommun 2016- 2020 att gä lla omgående 

Ärendebeskrivning 

Enligt Bibliotekslagen (2013:801 )§ 17 ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblio teksområdet. Lagen faststä ller 
att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främ ja litteraturens 
stä llning. Bibliotekslagen är en ramlag, vilket innebär att den anger 
övergripande principer och riktlinjer för biblioteksväsendet. 

Yrkanden 
O rdföranden Margareta Pauli (M) yrkar a tt kul tur- och fri tidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
att nämnden har besluta t i enlighet m L·d detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-04 
Biblioteksplan daterad 201 6-04-07 

Ordfö randens signatur Juste randes signatur Utd ragsbestyrkande 
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DATUM: 201 6-04-26 

§22 Priser och stipendier 2016, 2016-KFN-11 

Ordförandens signatur 

11f 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att årets kulturpris utdelas till Kim W Andersson 

att årets kulturstipendium utdelas till Olga Sabina Tchantouria Vamling 

att årets barn- och ungdomsledarpris utdelas till Jonas Permbeck, samt 

att årets idrottsprestation utdelas till Ida Marko-Varga och Magdalena 
Kur as 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att dela ut priser och stipendier för år 20 16. 
Enligt gällande regler ska nomineringarna vara inkomna till kultur- och 
fritidsnämnden senast den 31 mars. 
Priserna kommer att delas ut vid kulturnatten. 

Yrkanden 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrka r att kul tur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
att nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-06 
Nomineringar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM : 2016-04-26 

§23 Arrangemangsansökan från Uppåkra IF om valborgsfirande 

och midsommarfirande år 2016 

Ordförandens signatur 

1/f 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan från Uppåkra IF för arrangemanget va lborgs-/ 
midsommarfirande i Hj ärup samt att efter en ekonomisk redovisning 
utbetala maximalt 10 000 kr eller redovisat belopp som understiger 10 000 
kr 

Ärendebeskrivning 

Under många år ha r Uppåkra IF anordnat valborgsfria nde samt 
midsommarfirandet i Hjärup. Arranmangen har alltid varit uppska ttat och 
vä lbesökt. Föreningen ansöker om 10 Tkr för k ostnader kring 
arrangemanget. 

Yrkanden 

Ordföranden Ma rga reta Pauli (M) yrkar a tt ku ltur- och fritidsnämnden ska 
besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligge r ett förslag t ill beslut och 
a tt nämnden ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-04-26 

§24 Information om nationaldagsfirande och föreningarnas dag 

år 2016, 2016-KFN-8 

Ordförandens signatur 

111 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och bibliotekschef, Johan Rasmussen, fö redrar information 
gällande nationaldagsfirande och föreningarna s dag år 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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DATUM : 2016-04-26 

§25 Redovisning av delegationsbeslut 2016-04-26, 2016-KFN-21 

Ordfö randens signatu r 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna lämnad redovisning för perioden 2015-12-01 - 2016-03-3 1 

Beslutsunderlag 

a) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut om att bevilj a bidrag 
med 4225 kronor till föreställning om Ljusinda och musiktomtarna, 
och förelä sningen "Blanda inte in mig i vå ra pro blem" . 
Dnr 201 6-KFN-1 

b) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslu t om a tt bevilja bidrag 
med 5000 kronor till disco, författarkväll och musikunderhållning 
under vt-16. Dnr 2016-KFN-16 

c) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut om att bevilj a bid rag 
med 2500 kronor till föredrag, vårvandring och föredrag under 
vt-16. Dnr 2016-KFN-18 

Det antecknas till protoko llet, enligt önskemål frå n Richard Olsson (SD ) 
och med instämmande från nämnden, att det i denna redovisning ska 
hänvisas till vilken punkt i delega tionsordningen delega tionsbesluten fa tta ts. 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 


