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ÅSTORP

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-05
Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30-19:45
Ajournering 19:15-19:30
Bodil Axelsson (L)
Beslutande• Stig Rådström (C), ordförande
' Linda Marie Carnper (S)
Britt Inger Larmer (KD)
Harnpus Servin (SD)
Eva Nilsson (M)
Harnpus Svensson (SD)
• Stig Rune Thell (S)
Sofia Hultberg (C)
. Er~ättare och Richard Ridwall (S)
deltagare· Kerstin Andersson (S)
Oskar Nielsen (M)
Yvonne Andersen (SD)

övrig~

Annika Hoppe, förvaltningschef
Jonny Norrby, kultur- och
fritidschef
Bengt Norden, chef över
fritidsenheten

ut~es attjustera • Bodil Axelsson (L)
Plats 0 ch datum Bildningskontoret 2019-02-11

-U~~P~~

Sekreterare Johan Peterson, paragrafer§§ 1-13

Ordförande
I

'' . --=-:;:>i,_n ~~

Justerande' Bodil Axelsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-05
Datum för anslagets uppsättande 2019-02-11
Datum för anslagets nedtagande· 2019-03-06
Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret
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Underskrift Johan Peterson
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 1
Fastställande av föredragningslista

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan fastställs med ändringen att ärendet
"Rapport från konstgruppen" läggs till.
Beslutsgång
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt
yrkande och finner att så är fallet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärendet "Rapport från
konstgruppen" läggs till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn§2
Förvaltningens information
Al Bildningsförvaltningens personal presenterar sig.

Bl Jonny Norrby och Bengt Norden informerar om kultur- och fritidsenhetens
verksamheter och vilken personal som ingår i kultur- och fritidsenheten. De
informerar om deras arbete med bl.a. biblioteksverksamheten, kulturskolan,
kommunens föreningar och kulturevenemang. Jonny informerar om att han
har ca 50 medarbetare inom kultur- och fritidsenheten.
Cl Jonny Norrby informerar om att fyrverkerierna kommer att tas bort vid
valborgfirandet och eventuellt kommer de att ersättas med en ljusshow.

Dl Jonny N orrby informerar om att en redovisning av arrangemang för
kulturhuset Björnen för 2017 och 2018, med bl.a. intäkter och antal deltagare,
kommer presenteras för kultur- och fritidsnämnden vid ett framtida
nämndssammanträde.
El Jonny Norrby informerar om att det har varit en stöld på Åstorps bibliotek
där kontantkassan har blivit stulen.

FI Bengt Norden informerar om projekteringsarbetet med nya
arrangemangshallen, som kommer byggas vid ishallen i Åstorp. Bengt
kommer att återkomma till nämnden_kontinJlerligt_nied rapporter om bygget.
GI Annika Hoppe informerar om politikerutbildning den 6 februari som
kommer äga rum på kulturhuset Björnen mellan kl. 09:00-15:00.

H/ Annika Hoppe informerar om att förvaltningen kommer att bjuda in
Michael Fors, vd för BF AB, till ett framtida nämndssammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

5(15)

Sammanträdesprotokoll

ÅSTORP

Sammanträdesdatum 2019-02-05

Kfn§3

Presentation av nämndsledamöter
Sammanfattning
Samtliga n11mndsledamöter presenterar sig.

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅS TORP
Kfn §4

Gruppmöten innan kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Drrr KFN 2018/48
Sammanfattning
En del av kommunens nämnder har ett arvodesberättigande gruppmöte innan
sammanträdet där ledamöterna i de olika partigrupperna tillsammans kan gå
igenom och förbereda ärendena. Kultur- och fritidsnämnden har vid förra
mandatperioden inte haft gruppmöten innan sina sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Johan Peterson, 2019-01-21.
Yrkanden
Ordförande yrkar att gruppmöten införs och att de startar 17:30 och pågår
fram till 18:00 då sammanträdet börjar.
Bodil Axelsson (L) yrkar att gruppmötena istället startar 17:00 och pågår fram
till 18:00 då sammanträdet börjar.
Besluts gång
Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller ordförandes yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Gruppmöten införs innan kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Gruppmötena startar 17:30 och pågår fram till 18:00 då sammanträdet börjar.
Expedieras till:
Akt
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Reservationer
Eva Nilsson (M) och Bodil Axelsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn§ S

Införande av ett arbetsutskott för kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFND 2018/51
Sammanfattning
Det finns inget beredningstvång av de ärenden som kultur- och
fritidsnämnden beslutar om och det är inget krav att kultur- och
fritidsnämnden har ett arbetsutskott.
I kultur- och fritidsnämndens reglemente står följande:
"Inom kultur- och fritidsnämnden kan det finnas ett arbetsutskott. Utskottet
väljs av kultur- och fritidsnämnden. Utskottet ska bestå av kultur- och
fritidsnämndens presidium och tre ersättare." Om nämnden beslutar att införa
ett arbetsutskott ska nämnden välja dessa tre ersättare.
I kultur- och fritidsnämndens reglemente står även att "utskottet
sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer". Detta innebär att
utskottet endast behöver sammankallas vid behov.
Kultur- och fritidsnämndens reglemente kommer under en snar framtid att
revideras av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Johan Peterson, 2018-11-19.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, beslutad av kommunfullmäktige
2014-11-17 § 198.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras och tas åter upp när kultur- och
fritidsnämndens reglemente har reviderats.
Beslutsgång
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt
yrkande och finner att så är fallet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ärendet återremitteras och tas åter upp när kultur- och fritidsnämndens
reglemente har reviderats.
Expedieras till:
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn §6
Val av ledamöter och ersättare till konstgruppen
Dnr KFND 201911

Sammanfattning
Konstgruppen rar i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta beslut rörande
utställare och konstinköp. Dessa beslut ska tas tillsammans med ansvarig
tjänsteperson. Kultur- och fritidsnämnden utser vid varje mandatperiod 3
ordinarie ledamöter samt 2 ersättare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Johan Peterson, 2019-01-21.
Informationsblad om konstgruppen.
Riktlinjer gällande kommunens konstsamling, 2016-02-08.
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, beslutad av kultur- och
fritidsnämnden, 2018-03-13 § 17.
Yrkanden
Britt Inger Lanner (KD) yrkar att Eva Nilsson (M) utses till ordinarie ledamot.
Eva Nilsson (M) yrkar att Britt Inger Lanner (KD) utses till ordinarie ledamot.
Linda-Marie Camper (S) yrkar att Kerstin Andersson (S) utses till ordinarie
ledamot.
Hampus Svensson (SD) yrkar att Hampus Servin (SD) utses till ordinarie
ledamot.
Linda-Marie Camper (S) yrkar att Richard Ridwall (S) utses till ersättare.
Kerstin Andersson (S) yrkar att Hampus Svensson (SD) utses till ersättare.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition och finner att följande personer utses till
konstgruppen:
Eva Nilsson (M), ordinarie ledamot
Britt inger Lanner (KD), ordinarie ledamot
Kerstin Andersson (S), ordinarie ledamot
Hampus Svensson (SD), ersättare
Richard Ridwall (S), ersättare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 6 fort.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Följande personer utses till konstgruppen:

Eva Nilsson (M), ordinarie ledamot
Britt inger Lanner (KD), ordinarie ledamot
Kerstin Andersson (S), ordinarie ledamot
Hampus Svensson (SD), ersättare
Richard Ridwall (S), ersättare
Expedieras till:
Akt,HRSC
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens konstgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 7

Kultur- och fritidsnämnden uppföljning av intern kontroll 2018
Dnr KFN 2019/3
Sammanfattning
Reglementet för intern kontroll är bestämt av Kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden bestärnrner varje år vilka granskningsornråden
man skall använda i arbetet med intern kontroll. Granskningsornrådena för år
2018 framgår av upprättad rapport, och kontrollerna har genomförts av
förvaltningens ekonom och utvecklingsstrateg. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade 2017-12-05 om plan för den interna kontrollen inom nämndens
verksamheter under 2018. Man har nu att besluta om bifogad redovisning kan
godkännas och sändas vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2019-01-21.
Uppföljning av intern kontroll 2018 för kultur- och fritidsnämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att redovisningen godkänns och översänds till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt
yrkande och finner att så är fallet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.
Expedieras till:
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn§8

Kultur- och fritidsnämndens plan för 2019 års intern kontroll
Dnr KFN 2019/2
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit regler och riktlinjer för den interna kontrollen
inom nämnderna. Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till
att säkra att beslut vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster
eller förstörelse av kommunens tillgångar.

Vid bedömning av rutiner som ska ingå i planen för intern kontroll används en
matris som tar hänsyn till kostnader om fel uppstår. Graderingar görs utifrån
om det är sannolikt att felet kan uppstå samt hur grava konsekvenser det sknlle
medföra. Granskningsområdena tas från en bruttorisklista. Förvaltningen har
utifrån dessa förutsättningar upprättat ett förslag till granskningsplan för intern
kontroll inom kultur- och fritidsnämnden 2019.
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om det upprättade förslaget till
granskningsområden för 2019 års interna kontroll skall godkännas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2019-01-21.
Förslag: Plan för intern kontroll 2019 för kultur- och fritidsnämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förslaget till plan för intern kontroll 2019 godkänns.
Beslutsgång
Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt
yrkande och finner att så är fallet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslaget till plan för intern kontroll 2019 godkänns.
Expedieras till:
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 9
Bidragsansökan föreningen Sport och Ungdom
Dnr KFN 2019/4

Sammanfattning
Föreningen Sport och Ungdom inkom 2018-12-03 med en
föreningsregistrering samt diverse handlingar som krävs för en bedömning av
om föreningen är bidragsberättigad eller ej. Föreningens förfrågan är om att
vara en bidragsberättigad barn- och ungdomsförening för att kunna få den
reducerade hallhyran.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Helena Sjölander, 2019-01-24.
Föreningsregistrering från föreningen Sport och Ungdom, 2018-12-03.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kultur- och fritidsnämnden inte bedömer föreningen
Sport och Ungdom som bidragsberättigad då de ej uppfyller kriteriet med
medlemskap i en riksorganisation.
Beslutsgång
Ordförande prövar om det är nänmdens mening att besluta i enlighet med lagt
yrkande och finner att så är fallet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Bedömer inte föreningen Sport och Ungdom som bidragsberättigad då de ej
uppfyller kriteriet med medlemskap i en riksorganisation.
Expedieras till:
Akt
Föreningen Sport och Ungdom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 10

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
En lista på redovisade delegationsbeslut finns på nästa sida.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

~

~

Delegationsbeslut l<ultur och fritid
Utbetalda bidrag enligt nya regelverket tom 20181231

BK Klinten
Björnekulla brottarklubb
Friluftsfrämjandet
Hyllinge GIF
IS Skanne
Kvidinge IF
Kvid inge Skytteförening
Åstorps bordtennisklubb
Åstorps cykel klubb
Åstorps Fotbollsförening
Åstorps Gymnastikförening
Åstorps Hembygdsförening
Åstorps Handbollsförening
Å/Klnnebandy
Åstorps lshockeyklubb
Åstorps Jujitsu
Åstorps Ryttarförening
Åstorps Scoutkår
Åstorps Volleyboll
Nyvångs gruva

Totalt

KOF 2018/16
LOK-stöd
4572
2764
1012
8856
200
4000
3656
3712
712
35432
17616
0
820
35816
17256
3220
3360
2152
1824

KOF 2018/19
Arrangemangsbidrag

KOF 2018/
Investerings bidrag

KOF 2018/12
Grundbidrag

5000
3000
15000

2000
14063

I

1500

2000

2250

146980

12000

31313

1500

Kultur- och fritidsnämnden

13(15)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 11
Redovisning av delgivningar

Datum
Händelse
2018-12-17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

2018-11-28 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Avveckling av Kvidinge Camping

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Godkänner redovisningen av delgivningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr
KSFD
2017/345

KSFD
2018/282

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 12

Kurser och konferenser
Region Skånes kulturnämnd har bjudit in presidiet i kultur- och
fritidsnämnden till "Delregionala kulturpolitiska överläggningar 2019" den 12
mars i Helsingborg.

Linda-Marie Camper (S) och Eva Nilsson (M) är anmälda.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-02-05

ÅSTORP
Kfn § 13
Rapport från konstgruppen
Information från konstgruppen ges.

Britt Inger Lanner (KD) informerar om Kristina Lundströms vernissage som
var den 19 januari. Åstorps kommun köpt två konstverk av henne som ska
placeras på biblioteket i Åstorp.
Britt Inger Lanner (KD) informerar även om att Francesca Nilsson kommer ha
vernissage i Åstorp den 2 mars.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

