
Staffansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid Rådhuset, Bjällerup B kl. 18:00-19:30 

Beslutande ledamöter Margareta Pauli (M) (ordförande) 

2016-12-14 

Magnus Lunderquist (KD) (vice ordförande) 
Richard Fridh (S) (2:e vice ordfö ra nde) 
Ann-Christin Klint-Kronkvist (S) 
Magnus Olsson (M ) 
Carina Olofsson (M) 
Jonas Andersson (SD) 
Conny Strömberg (MP) 
Annalena Asenov (L) 
Filip Nordahl (M) ersätter Bertil Palm (M) 
Gert Sparr (S) ersätter Felicia Fredriksson (S) 

Ersättare Angela Lindahl (M) 
Richard Olsson (SD) 
Harald Svedberg (V) 
Erik Rasmusson (C) 

Övriga närvarande Mats Schöld (kultur- och fritidschef) 
Johan Rasmusson (bibliotekschef) 
Vesna Casitovski (sekreterare) 
Guni lla Lewerentz (förva ltningschef, medborgarservice) §§38-
50 
Eva Åkesson (kultursamordnare) § §38-40 

Utses att justera Richard Frid (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-12-21 09:00 
tid 

Protokollet omfattar §§38-52 

Ordförandes sign 

r?4::> 
j Justerandes sign 

'z( 
I 

I Utdragsbestyrkande 

Page 1 of 24 



Kultur- och fritidsnämnden 

Staflansto<ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

Underskrifter Sekreterare 
Vesna Casitovski 

Ordförande 

Justerande 1:.t~~t{~~:::::::::: 
Richard Frid (S) 

Ordförandes sign j Jusrerandes sign 

1tf i f 
[ Utdragsbestyrkande 
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StaffaMto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

Protokollet är justerat . Justeringen har tillkännagivi ts genom 
anslag. 

Kultur- och fritidsnämnden 
2016-12-14 

2016-12-21 Datum för anslags 2017-01-12 
nedtagande 

Rådhuset, ~ 

tf'a?alurj&#.... ......... ..... . 
Vesna Cas1tovsk i / Evaftllmil/lSi 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

t\'F 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sa mmanträdesprotokoll 2016-12-14 

In nehål lsförteckn ing 

§38 
§39 
§40 

§41 

§42 

§43 

§44 

§45 

§46 

§47 

§48 
§49 
§50 
§51 
§52 

Ordförandes sign 

1ff 

Utseende av justerare samt tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslista 
Presentation ny chef för medborgarservice samt ny kultursamordnare 
Internbudget 2017 samt internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 
Uppföljning av lnternkontrollplan 2016 för kultur- och frit idsnämnden 
Svar på medborgarförslag gällande skyltning av offentlig konst i 
Staffanstorp 
Svar på medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark i 
Staffanstorps kommun. 
Svar på medborgarförslag om att bygga ut befintlig skatepark i 
Staffanstorps kommun 
Ansökan om kulturstöd 2017 
Sammanträdesdagar för ku ltur- och fritidsnämnden och dess presidium 
år 2017 
Avauktorisation av musikskola 
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, undantag 
Nyttjanderättsavtal Staffanstorps boxningssällskap 
Redovisning av delegationsbeslut 2016-12-14 
Övrigt 

I Justerandes sign 

i\r 
I Utdragsbestyrka nde 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

§38 Utseende av justerare samt tid och plats för justering av 
protokollet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utse Richard Frid (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet onsdagen 
den 21 december 2016 klockan 09.00 i Rådhuset. 

Ord föra ndes sign j Jusrerandes sign 

t\ t 
j Utdragsbesryrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§39 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna utsänd föredragn ings li sta. 

2016-12-14 

O rd föra ndes sign I Justerandes sign 
/' 

I Utdragsbestyrkande 

r. \ \--
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Stafiansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§40 Presentation ny chef för medborgarservice samt ny 
kultursamordnare 

Gunilla Lewerentz, ny chef för för medborgarserviceförvaltn ingen, presenterar sig. 

Eva Åkesson, ny kultursamordnare, presenterar sig. 

Kultur- och fritidsnämnden hälsar Gunilla Lewerentz och Eva Åkesson vä lkomna till 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign 

J1f 
J Justerandes sign 

y__ \ ( 

J Utd ragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§41 Internbudget 2017 samt internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden {2016-KFN-26) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
att ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en ämneskurs (1) per elev är 
va lbar och att ämneskurs (2) därmed utgår, samt 

att höja elevens egenavgift med 200 kronor per år, dvs 100 kronor per termin. 
Ändringarna enligt första och andra att-satsen ska gälla från och med 2017-07-01, 

dels besluta 
att anta förslag till budget 2017 med tillhörande genomförandeplan fö r år 2017 samt 
internkontrollplan 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetensområde. 

Ärendet i korthet 
Föreligger ett förslag till budget 201 7 samt internkontrollplan 2017 för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Det antecknas till protokollet att budgetdokumentet vad gäller Bråhögsbadet ska 
kompletteras med med en fullbordad verksamhetsbeskri vning. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist 
(KO), att kultur- och fritidsnämnden dels ska besluta föres lå kommunfullmäktige 
besluta att om ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en ämneskurs (1} 
per elev är va lbar och att ämneskurs (2) därmed utgår, samt att höja elevens egenavgift 
med 200 kronor per år, dvs 100 kronor per termin. Ändringarna en ligt första och 
andra att-satsen ska gälla från och med 2017-07-01, dels besluta att anta förslag till 
budget 2017 med tillhörande genomförandeplan fö r år 2017 samt internkontro ll plan 
201 7 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetensområde. 

Richard Frid (S} yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta informera 
kommunfullmäktige om konsekvenserna av den ospecificerade besparingen som fan ns 
med i rambudgeten ochhemställa hos kommunfullmäktige om ytterliga re medel 
motsvarande 180 tkr i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget enligt 
bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordfö randes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 

Ge\ \i 
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Staftansto,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Ordföranden ställer proposition på eget m.fl. yrkande samt Richard Frids (S) yrkande 
enligt ovan och finner att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i en lighet med eget 
m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande omrösningsproposition. 
Den som bifaller ordföranden m.fl. yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Richard Frids (S) yrkande röstar nej. 

Kultur- och fritidsnämnden har med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutat i enl ighet med 
ordförandens mfl . yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 41 . 

Särskilda uttalanden 
Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet vad gä ller fö rsta och andra 
ansatsen. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig muntligt t ill fö rmån fö r eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Budget 2017 
Förslag till Budget 201 7 
Budget 201 7 Bibliotek 
Budget 201 7 Bråhögsbadet 
Budget 2017 Musikskolan 
Internkontrollplan 2017 
Genomförandeplaner KFN 2017 
Förhandling en! igt MBL § 11 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

~ 9 l \,· 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunbidrag Kultur och fritidsnämnden 2017 1.hJ 
(tkr) \It 
Nämnd/verksamhet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Vi socialdemokrater yrkar också för 

Kultur· och fritidsnämnden 

Alliansens 

förslag 2017 

-48 420 

Tillskott+ 
Besparing-

I förhållande till 
Alliansens 
förslag 

+180 

S-förslag till 
kommunbidra 

g 
2017 

-48 600 

att musikskolan utvecklas till kulturskola {inom ramen för Kulturlyftet) och görs 
tillgänglig för fler elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

att stödet till föreningarna förbättras 

att avgifterna på badet sänks för pensionärerna 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Voteringslista: §41 

Voteringslista 

Ärende: Internbudget 2017 samt internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden, 2016-KFN-26 

Voteringslist(or) 

Omröstning 

Ledamot 

Margareta Pauli(M), ordförande 

Magnus Lunderquist(KD), vice ordförande 

Richard Fridh(S), 2:e vice ordförande 

Ann-Christin Klint-Kronkvist(S), ledamot 

Magnus Olsson(M), ledamot 

Carina Olofsson(M), ledamot 

Jonas Andersson(SD), ledamot 

Conny Strömberg(MP), ledamot 

Annalena Asenov(L), ledamot 

Filip Nordahl(M), ersättare 

Gert Sparr(S), ersättare 

Resultat 

FfayJB 111 aff 12 4 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 4 0 



Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

§42 Uppföljning av lnternkontrollplan 2016 för kultur- och 
fritidsnämnden (2016-KFN-46) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att samtala med respektive förening 
kring genomförd uppföljning samt, 

att godkänna genomförd uppföljning av internkontrollplan fö r år 2016. 

Ärendet i korthet 
Internkontroll är primärt ett ledningsverktyg. Målet är att säkerställa processer som 
leder till att kultur- och fritidsnämnden direkti v, riktlinjer och organisationens regler 
fö lj s. Resultatet av kontrollen för bidragen redovisas i dokumentet Redovisning av 
lnternkontroll 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Richa rd Frid (S), 
att kultur- och fritidsnämnden ska besluta att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
samtala med respektive förening kring genomförd uppföljn ing samt, att godkänna 
genomförd uppföljning av internkontrollplan fö r år 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till besl ut och fi nner att 
kultur- och fritidsnämnden har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning Internkontrollplan 2016 

Beslut skickas till 
Berörda fören ingar 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

~,-r 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2016-12-14 

§43 Svar på medborgarförslag gällande skyltning av offentlig konst i 
Staffanstorp (2016-KFN-25) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bifalla medborgarförslaget om att varje konstverk ska innehåll a in fo rmation om 
verkets namn, konstnärens namn samt årtal för upprättandet av konstverket. 

Ärendet i korthet 
T ill Staffanstorps kommun har den 23 januari 2016 inkommi t ett medborgarförs lag 
om att alla offentliga konstverk ska förses med enhetl iga skyltar som talar om namn på 
konstnären, vad verket heter, material, datum för beslut samt datum fö r uppsättandet 
av konstverket. Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 33 att överlämna 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden beredning och beslut. 

Det antecknas till protokollet att medborgarförs lagsställaren har bj udits in ti ll 
sammanträdet. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pau li (M) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Asenov (L). 
Richard Frid (S) och Jonas Andersson (SO), att kultur- och frit idsnämnden ska besluta 
att bifalla medborgarförslaget om att va rj e konstverk ska innehålla information om 
verkets namn, konstnärens namn samt årta l för upprättandet av konstverket. 

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

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11 -15 
Medborgarförslag 
KF §33,1 6 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 

i\r 
I Utdragsbesryrkande 
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Staflanstotps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

§44 Svar på medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark i 
Staffanstorps kommun. (2016-KFN-53} 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att under nuvarande budgetsituation har nämnden inga möjligheter att finansiera och 
prioritera någon utökad verksamhet samt att därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda förutsättningar samt kostnad för en 
ev. byggnation av en inomhusskatepark i Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Det har inkommi t ett medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016 § 169 att 
överl ämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden fö r be redning och besl ut. 

Det antecknas till protokollet att medborgarförslagsställaren har bjudits in til l 
sammanträdet. Förslagställaren yttrade sig över ärendet under sammanträdet. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Richard Frid (S) , att 
kultur- och fritidsnämnden ska besluta att under nuvarande budgetsi tuation har 
nämnden inga möjligheter att finansiera och prioritera någon utökad ve rksamhet samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat, samt att ge kultur- och fritidschefen i 
uppdrag att utreda förutsättn ingar samt kostnad för en ev. byggnation av en 
inomhusskatepark i Staffanstorps ko mmun. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
kul tur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-11 -l 7 
Medborgarförslag 
Beslut KF 16101 7 § 169 

Beslut skickas till 
Medborgarfö rslagsställ aren 

O rdförandes sign 

fr? 
I Jusrerandes sign 

( ,( 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§45 Svar på medborgarförslag om att bygga ut befintlig skatepark i 
Staffanstorps kommun (2016-KFN-20) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att under nuvarande budgetsituation har nämnden inga möjl igheter att finans iera och 
prioritera någon utökad verksamhet samt att därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Ärendet i korthet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga ut befintlig skatepark i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2014 § 133 att 
överl ämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Det antecknas till protokollet att medborgarförslagsställ aren inbjudits till 
sammanträdet. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besl uta att 
under nuvarande budgetsituation har nämnden inga möj ligheter att fi nansiera och 
prioritera någon utökad verksamhet samt att därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

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 
Utredning 
Medborgarförslag 
KF § 14 8,14 

Beslut skickas till 
Medborgarförslagsstä llaren Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign 

,1717 
I Justerandes sign 

1,r 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sa mmanträdesprotokoll 

§46 Ansökan om kulturstöd 2017 (2016-KFN-42) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att ekonomiskt stöd för kultur år 2017 utdelas till föreningarna enligt bi laga 1. 

Ärendet i korthet 
Kulturföreningarna i Staffanstorps kommun ansöker årligen om ekonomiskt stöd för 
kultur. Syftet med ett sådant stöd är att simulera ku lturaktiviteter för allmänheten i 
Staffanstorps kommun . I ärende före ligger 9 ansökningar om ekonomiskt stöd till 
kultur för år 2017. I respektive ansökan framgår en beskrivning av den verksamhet 
som föreningen avser att genomföra kommande år. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska besluta 
att ekonomiskt stöd för kultur år 2017 utdelas till föreningarna enl igt bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11 -15 
Ansökan från Hjärups byalag 
Ansökan från Teaterföreningen 
Ansökan från Konsthallens vänner 
Ansökan från Staffanstorps dragspelsklubb 
Ansökan från Theodor Jönssons stiftelse 
Ansökan från Staffanstorps Hembygdsföreningen 
Ansökan från Staffanstorps Musikkår 
Ansökan om kulturbidrag från Manskören Staffan 
Ansökan om kulturbidrag från Staffanstorps släktforskarförening 
Stöd ti ll kultur 201 7 

Bes! ut sk i ekas ti Il 
Samtliga fö reningar som ansökt om stöd ti ll kultur 20 17 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

f\( 

I Utdragsbestyrkande 
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Stöd till kultur 2017 

Kulturföreningarna i Staffanstorps kommun ansöker årli gen om ekonomiskt stöd för ku ltur. Syftet 
med ett sådant stöd är att stimulera kulturaktiviteter för all mänheten i Staffanstorps kommun. I 
ärendet föreligger 8 ansökningar om ekonom iskt stöd till ku ltu r för år 2017. I respektive ansökan 
framgår en beskrivning av den verksamhet som fö ren ingen avser at1 genomföra kommande år. 

Förening Förslag 2017 2016 

Staffanstorps släktfo rskarförening 3 000 kr 2 000 kr 
Manskören Staffan 6 000 kr 6 000 kr 
Staffanstorps teaterförening 90 000 kr 85 000 kr 
Konsthallens vänner 6 000 kr 4 000 kr 
Theodor Jönssons stiftelse 50 000 kr 45 000 kr 
Staffanstorps dragspelsklubb 2 000 kr I 000 kr 
Staffanstorps hembygdsförening 60 000 kr 50 000 kr 
Hjärups byalag 20 000 kr 10 000 kr 
Staffanstorps musikkår 65 000 kr 65 000 kr 
Flackarps byförening ej sökt 2 000 kr 
Staffanstorps naturskyddsförening ej sökt 8 000 kr 

Summa 302 000 kr 278 000 kr 
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Stalfanstorps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokol I 2016-12-14 

§47 Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och dess 
presidium år 2017 (2016-KFN-52) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att fa stställ a sammanträdesdagar och tider fö r år 2017 för ku ltur- och fri tidsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämndens presidium enligt i ärendet före liggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Kultur- och fritidsnämnden har att bes luta om sammanträdesdatum och tider för år 
2017. 
Förslag till sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden samt för kultur- och 
fritidsnämndens presidium fö ljer nedan: 

Pres idiet: Samtliga börjar kl 10.00: 
Fredagen den 10 februari 
Fredagen den 7 april 
Tisdagen den 23 maj 
Fredagen den 8 september 
Fredagen den 13 oktober 
Fredagen den 24 november 

Nämnden: Samtli ga börjar kl 18.00 
Tisdagen den 7 mars 
Tisdagen den 25 april 
Tisdagen den 13 juni 
T isdagen den 26 september 
T isdagen den 31 oktober 
Tisdagen den 12 december 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fr itidsnämnden ska besluta 
att faststä ll a sammanträdesdagar och tider för år 201 7 för kultur- och fritidsnämnden 
samt kultur- och fritidsnämndens presidium enligt i ärendet förel iggande fö rslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finne r att 
kultur- och fr itidsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 2016-11-17 

Ordförandes sign 

ftr 
I Justerandes sign 

~\( 

I Urdragsbestyrkande 
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Stafiansto,ps 
kommun 

Bes I ut skickas ti Il 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Ledamöter och ersätta re i kultur- och fr itidsnämnden. 

2016-12-14 

Ordfö randes sign I J usrera ndes sign I Urdragsbesryrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§48 Avauktorisation av musikskola (2016-KFN-44) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att avauk torisera Skånska småstadens kulturskola från mus ikchecksystemet från och 
med 31 december 201 6. 

Ärendet i korthet 
Skånska småstadens kulturskola blev auktoriserade i början av januari 201 4. I 
november 201 6 gick fö reningen i konkurs. l Tillämpningsreglerna punkt l står föl jande: 
"Anordnaren få r inte vara i konkurs ell er likvidation, under tvångsförvaltning eller 
fö remål fö r ackord eller till s vidare ha inställt sina betalningar eller va ra underkastad 
näringsförbud. " Tillämpningsregel 1. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och frit idsnämnden beslutar att 
avauktori sera Skånska småstadens kulturskola från musikchecksystemet frå n och med 
31 december 201 6. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-11-08 
Auktori sationsregler 

Beslut skickas till 
Skånska småstadens kul turskola 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

0(} ).: 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffans to<ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sa mmanträdesprotokoll 2016-12-14 

§49 Ansökan om lokalt aktivitetsstöd, undantag (2016-KFN-43) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilj a Staffanstorps Gymnastikklubb ansökan om lokalt aktivitetsstöd för perioden 
1 januari 2016 till 30 juni 2016 med 25 893 kr . 

Ärendet i korthet 
Ansökan om Lokalt aktivitetsstöd ska för perioden 1 januari till 30 juni vara Kultur 
och Fritid tillhanda senast den 25 augusti. Staffanstorps Gymnastikklubbs ansökan 
inkom till Kultur och Fritid den 27 oktober. Orsaken till förseningen är bland annat att 
tre eldsjälar lämnat föreningen och därmed försvann mycket av kunskapen och 
rutinerna kring bidragsansökningar. Vid beviljat anslag från Kultur- och 
fritidsnämnden betalas det ut 25 893 kr till Staffanstorps GK. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att kultur- och fritid snämnden ska besluta att 
bevilja Staffanstorps Gymnastikklubb ansökan om lokalt aktivitetsstöd för pe rioden 1 
januari 2016 till 30 juni 2016 med 25 893 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill beslut och fi nner att 
kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om LOK stöd, undantag 

Beslut skickas till 
Staffanstorps Gymnastikklubb 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

fll ifY 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§50 Nyttjanderättsavtal Staffanstorps boxningssällskap (2016-KFN-
47} 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget om nyttjanderättsavtal med Staffanstorps Boxningssällskap, att 
gä lla från och med den 1 januari 2017. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps boxningssä llska p har inkommit med en förfrågan att tillsammans med 
Ku ltu r och Fritid upprätta ett nyttjanderättsavta l för Boxn ingsloka len på 
Bråhögshallen likt de nyttjanderättsavtal som upprättades med tex Staffanstorps 
Judoklubb och Staffanstorps Taekwondo fören ing. Detta skulle underl ätta för 
fören ingen då man är den enda hyresgästen i lokalen och har många inventarier som är 
föreningens. Administrationen skulle även minskas både för fö reningen och Kultur och 
Fritid. 

Yrkanden 
Ordföranden Margareta Pauli (M) yrkar att ku ltur- och frit idsnämnden ska besluta 
att godkänna fö rslaget om nyttjanderättsavtal med Staffanstorps Boxningssällskap, att 
gä lla från och med den 1 januari 201 7. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och finner att 
ku ltur- och frit idsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
T jänsteskri velse 
Nyttjanderättsavtal 

Beslut skickas till 
Staffanstorps Boxningsklubb 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

§51 Redovisning av delegationsbeslut 2016-12-14 (2016-KFN-51} 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna redovisade delegationsbeslut. 

Ärendet i korthet 
a) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 2016-10-21 gä llande ansökan om 
arrangemansstöd från Härups byalag. Ansökan beviljas med 9950 kronor. 
b) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 2016-10-27 gä llande ansökan om 
arrangemansstöd ht 2016 av Hjärups byalag. Ansökan beviljas med 2650 kronor. 
c) Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 2016-05-12 gä llande ansökan om bidrag 
om musika ll äger från Scenakademin. Ansökan bev ilj as med max 5000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 

Bes I ut skickas ti Il 

O rdförandes sign 

71/ 
I Justerandes sign 

~,( 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

§52 Övrigt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Richard Frid (S) ställer frågan om vem som äger mossaikkonstverket inne på 
Baldersskolan. 
Bibilotekschefen får i uppdrag att återkomma med ett svar till nästkommande 
sammanträde. 

Ordföranden Margareta Pauli (M) önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän 
en god jul och ett gott nytt år. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

ff f \J:' 
I Urdragsbestyrkan de 
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