
Staffansto<ps 
kommun 

Sam manträdesproto kol I 

2016-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19 :00 

Beslutande ledamöter Margareta Pauli (M) (ordförande) 
Magnus Lunderquist (KD) (vice ordförande) 
Richard Fridh (S) (2:e vice ordförande) §§30-34, §§36-37 
Felicia Fredriksson (S) 
Carina Olofsson (M) 
Jonas Andersson (SD) 
Bertil Palm (M) 
Conny Strömberg (MP) 
Annalena Asenov (L) 
Filip Nordahl (M) 
Angela Lindahl (M) §35 ersätter Richard Fridh (S) (2:e vice 
ordfö rande) pga jäv 
H ara ld Svedberg (V) 

Ersättare Angela Lindahl (M) §§30-34 , §§36-37 
Christian Olsson (M) 
Josefine Wraghe (C) 
Richard Olsson (SD) 

Övriga närvarande Mats Schö ld (Kultur- och fritidschef) 
Gustav Blohm (Kvalitetsutvecklare) §32 
Bianca Mogren (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Richa rd Frid (S) §§30-34, §§36-37 
Felicia Fredriksson (S) §35 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-10-07 08:00 
tid 

Protokollet omfattar §§30-3 7 

Ordföra ndes sign I J usterandes sign 

<11j~ J<- , V 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,p~. 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 
201 6-10-04 

2016-10-07 Datum för anslags 
nedtagande 

Rådhuset, Staffanstorp, §§30-37 

~ -~('. ~~~~CQ/.\ .... 
Bianca Mogren 

2016-1 0-29 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

R r 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

Kultur- och fritidsnämnden 

Innehållsförteckning 

§30 
§3 1 
§32 
§33 
§34 

§35 

§36 

§37 

Ordförandes sig n 

f11 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Förändring av föredragningslistan 
Informa tion om Nöjd Kund Index-undersökning för musikchecksystem 
Förslag till ändring av Kultur- och fritidsnämnd ens delegationsordning 
Nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 
Yttrande över utredning om renovering och tillbyggnad av Bråhögsbadet 
på befintlig plats samt nybyggna tion av ett nytt badhus i Staffanstorps 
kommun (2016-KFN-12) 
Upphävande av kultur- och fr itidsnämndens beslut , §75,09, gällande 
protokollsföring av kultur- och fritid snämndens presid iesammanträden 
Övrigt 

I Justera ndes sign 

R r" I _, 

I Utd ragsbestyrka nde 
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Stalianstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

§30 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnd en beslutar 

att utse Richard Frid (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll på 
Rådhuset i Staffanstorp, fredagen den 7 oktober 2016, klockan 08.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrka nd e 
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Staflanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§31 Förändring av föredragningslistan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Samma nträdesprotokol I 

2016-10-04 

att ärende 4 "Presenta tion av kultursamordnare" utgå r och att nytt 
ärende "Upphävande av kultur- och fritidsnämndens beslut §75,09, gällande 
protokollsföring av kultur- och fritidsnämndens presidies sammanträden" läggs till 
föredragningslistan och behandlas som ä rende 9, samt 

att föred ragningslistan godkänns med ovanstående ändringar 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrk ande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

§32 Information om Nöjd Kund Index-undersökning för 
musikchecksystem (2016-KFN-39) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 

R,r 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

§33 Förslag till ändring av Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning (2016-KFN-32) 

Beslut 
Kultur- och fritid snämnden beslutar 

att med upphävande av nu gä llande delegationsordning för kul tur- och fritid snämnden 
anta i ärendet föreliggande delegationsordning daterad 2016-09-20, 

att gä lla från och med 1 november 2016 

Ärendet i korthet 
Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning antogs, 20 april år 2010 
§ 16, och behöver ses över då det finns många punkter som inte överensstämmer med 
dagens verksamhetsbehov. Ett exempel på detta är det nya bidragssystemet som ska 
implementeras i januari 2017. 

Yrkanden 
Ordförand en Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnd ens ska besluta 
enligt ovan. 

Richard Frid (S) yrkar bifall till ordförandens förs lag till beslut. 

Beslutsgång 
Ord förand en konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och att ku ltur
och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
Delegationsordningen daterad 201 6-09-20 
Nu gä llande delegationsordning 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ord förandes sign I Justerandes sign 

fJP 121r 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

§34 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 
{2015-KFN-49) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut §64,01 samt §58,12 från och med 
2016-12-31 

Ärendet i korthet 
Efter antagandet från kommunfullmäktiges § 119,16, nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Staffanstorps kommun daterad 2016-04-26, ska nu gällande bidragssystem 
upphävas. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och att kultur
och fritidsnämnd en har beslutat i enlighet med detta . 

Bes I utsu nderl ag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
Kommunfullmäktiges beslut § 119,16 

Ord föra ndes sign I Justerandes sign 

flf R, r 
I Utdragsbesryrkande 
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StaffanstotP5 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

§35 Yttrande över utredning om renovering och tillbyggnad av 
Bråhögsbadet på befintlig plats samt nybyggnation av ett nytt 
badhus i Staffanstorps kommun (2016-KFN-12) (2016-KFN-12) 

Beslut 
Kultur- och fritid snämnden beslutar 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 som yttrande över utredning om 
renovering och tillbyggnad av Bråghögsbadet på befintlig plats samt nybyggnation av 
ett nytt badhus i Staffanstorps kommun till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en remiss till kultu r- och fritidsnämnden 
för att avge yttrande över lokalernas funktionalitet och inrik tning för medborgare och 
föreningsliv avseende renovering/tillbyggnad av Brå högsbadet samt byggnation av ett 
nytt badhus i Staffanstorps kommun. 

Utredningsförslaget arbetades fram under våren 2016 av tjänstemän och bygger på 
samtal med SK Triton, NöjdKundlndex undersökning, samta l med badgäster, tidigare 
badutredningar samt samtal och information i kultur- och fritidsnämnden. Vid kultur
och fritidsnämnd ens sammanträde den 13 september bjöds SK Triton och 
representanter från skolan in för att diskutera utredningsförslaget och inhämta behov 
och synpunkter. I dessa samtal, där endast skolan kom, har det framkommit att ett 
fra mtida bad bör ha inriktningen motion, friskvård och sport vilket förslaget 
möjliggör. Utökning av vattenyta för 25-metersbassäng (från 6 träningsbanor till 10 
träningsbanor), barnbassäng och multibassäng möjliggör att samtl iga verksamheter 
kan växa i takt med att befolkningen i Staffanstorps kommun ökar. 

Logistiken i förslaget är tillfredställande då det är lätt för badgäster och besökare att nå 
de o lika bassängerna utan att störa andra verksamheter. Det som är extra positivt 
(förutom mer vattenyta) är en separat bastuavdelning med bubbelpool, som alla 
målgrupper har efterfrågat, ett aktivitetsrum som ligger separat från vå tutrymme där 
skola, föreningar och allmänheten kan ha kompletterande aktiviteter till 
verksamheterna och ett specia lomklädningsrum för till exempel familjer och 

hand ikappade personer. 

När det gä ller utomhusbassäng så förordar samtliga verksamhete r och målgrupper en 
50 meters bassäng . Kultur- och fritidsnämnden vill prioritera , inom befintlig 
budgetra m, byggnation av en 50 meters bassäng som ä r ca 12 meter bred i stället för en 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

25 meters bassäng som är ca 21 meter bred. Detta kan i så fall även leda till en 
omprioritering av inomhusfaciliteterna beroende på eventuell kostnadsökning för den 
ökade vattenytan. Kultur- och fritidsnämnden anser att renovering och tillbyggnad av 
nuvarande bad inte är en hållbar lösning för framtiden. Kultur- och fritidsnämnden 
anser att det finns för stora osäkerhetsfaktorer i slutkostnad, tidsplan, tekniska risker 
och dålig logistik samt sämre arbetsmi lj ö. 

Kultur- och fr itidsnämnden förordar en nybyggnation på grundval av det som kommit 
fram under diskussionerna med berörda föreningar, allmänhet och skola, (se bilaga 1 ), 
för ett framtida bad i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar med instämmande av 
kristdemokraterna, liberalerna och sverigedemokraterna att kultur- och fritidsnämnden 
ska beslu ta att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 som yttrande över 
utredning om renovering och tillbyggnad av Bråghögsbadet på befintlig plats samt 
nybyggnation av ett nytt badhus i Staffanstorps kommun till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar, med instämmande av miljöpartiet, i första 
hand att ärendet ska återremitteras i syfte att hålla en medborgardia log kr ing badets 
framtid (gällande ombyggnad, nybyggnad, funktionalitet, med mera, men också 
placering av framtidens bad), i andra hand att ärendet bordlägges. 

Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller först proposition på eget yrkande om att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde och den socialdemokratiska gruppens första handsyrkande om att 
ärendet ska återremitte ras och finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska bordläggas och finner att 
ku ltur- och fritidsnämnden beslu tat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden konstaterar därmed att det endast föreligger ett fö rslag till beslut, 
innebärande att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 som yttrande över 
utredning om renovering och tillbyggnad av Bråghögsbadet på befintl ig plats samt 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrka nd e 
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nybyggnation av ett nytt badhus i Staffanstorps kommun till kommunstyre lsens 
arbetsutskott, och att kultur- och fritid snämnden beslutat i enlighet med detta. 

Särskilt uttalande 
Den socialdemokratiska gruppen samt miljöpartiet deltar inte i beslutet av detta 
ärende. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Richard Frid (S) i handläggning och beslut av detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 6-09-20 
Bilaga 1 
De lega tionsbeslu t 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§36 Upphävande av kultur- och fritidsnämndens beslut, §75,09, 
gällande protokollsföring av kultur- och fritidsnämndens 
presid iesa m ma nträden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut §75 ,09 från och med 2016-11-01 

Sammanfattning 
Ärendet upptas gä llande att kultur- och fritidsnämnden beslutat att protokollfö ra 
presidiets sammanträden. Detta beslutades år 2009 och är inte aktuellt för presidiet 
som är va lt för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
O rdföranden Margareta Pauli (M) yrkar att ku ltur- och fritidsnämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016- 10-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 5 ,09 

11/ 
I Justera ndes sign 
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§37 Övrigt 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-04 

Ordföranden Margareta Pauli (M) informerar att om man önskar deltaga vid Sjöbo 
simanläggnings inbjudan så är det helt i sin ordning. Det kommer dock inte att betalas 
ut något arvode. 

Ordföranden Margareta Pauli (M) meddelar att kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 8 november 2016 är inställt. Nästa sammanträde för kultur- och 
fritidsnämnden är den 14 december 2016. 

I Justera ndes sign 

<R1f 
I Utd ragsbestyrkande Ord föra ndes sign 
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