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ÅSTORP

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05
Pia.Is och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 18.00-19:15
'

· Beslutande! Stig Rådström (C), ordförande
; Linda Marie Carnper (S)
Eva Nilsson (M)
· Stig Rune Thell (S)
· Richard Ridwall (S)
· Ersättare och' Kerstin Andersson (S)
övriga· deltagare Annika Hoppe, förvaltningschef
Jonny Norrby, kultur- och
· fritidschef

Oskar Nielsen (M)
Britt Inger Lanner (KD)
Yvonne Andersen (SD)
Hampus Svensson (SD)

Michael Fors, VD för BFAB
§§ 14-15
Bengt Norden, chef över
fritidsenheten
Helena Sjölander,
kultursamordnare § § 14-15

. Utses att justera· Oskar Nielsen (M)
. Plats och'<iatum Bildningskontoret 2019-03-08

Ordförande Sti

Justerande Oskar Nielsen (M)

ANSLAG/BE~

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden
. Sammanträdesdatnm 2019-03-05
Datum för anslagets uppsättande 2019-03-08
Datum för anslagets nedtagande 2019-04-01
Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret

3~~7'~-Underskrift Johan Peterson

Kultur- och fritidsnämnden

2(9)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 14
Fastställande av föredragningslista
Yrkanden

Hampus Svensson (SD) yrkar att ärendet "Justering av konstgruppens
ledamöter" läggs till föredragningslistan.
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet" Gruppmöten innan kultur- och
fritidsnämndens sammanträden" läggs till föredragningslistan,
Ordförande yrkar att föredragningslistan fastställs med ändringen att ärendena
ärendet "Justering av konstgruppens ledamöter" och" Gruppmöten innan
kultur- och fritidsnämndens sammanträden" läggs till.
Beslutsgåug
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 ärendena ärendet "Justering
av konstgruppens ledamöter" och" Gruppmöten innan kultur- och
fritidsnämndens sammanträden" läggs till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 15
Förvaltningens information

Al Helena Sjölander presenterar sig och berättar om hennes arbetsuppgifter på
kultur- och fritidsenheten. Bl.a. informerar Helena om att Åstorp nu kan
erbjuda e-tjänster på kommunens hemsida.
Bl Mikael Fors informerar om kommunens byggprojekt. Han redogör för hur
arbetet går med Bjärshögs arrangemangshall, Tingdalshallen och Fritiden.

Bengt Norden informerar nämnden om att kultur- och fritidsenheten inte delar
Mikaels syn på hur Bjärshögs arrangemangshall ska utformas. Bengt hänvisar
till beslutet som kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tog 2018-12-28 där
det bl.a. framgår att nuvarande projektarbete ska uppdateras med en ny
kravspecifikation gällande funktion i hallen, då den ska kunna användas till
många olika ändamål: till exempel idrottsarrangemang, skolans hälso- och
idrottsundervisning samt för kulturevenemang så som konserter,
föreläsningar, teater etc.

Cl Jonny Norrby redovisar en sammanställning om de arrangemang som har
varit på kulturhuset Björnen under 2018, utgifter, intäkter, publikantal. Jonny
skickar ut sammanställningen.

Dl Jonny N orrby informerar om avvecklingen av campingen i Kvidinge.
Kultur- och fritidsenheten har fört diskussioner med turistföreningen och de
har kommit överens om att campingen bör avvecklas och att platsen ska göras
om till ställplatser.
El Jonny Norrby informerar om att en av personalens plånbok har stulit på
Åstorps bibliotek.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 16

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för 2018
Dnr KFN 2019/6
Sammanfattning
Jonny Norrby och Bengt Norden föredrar ärendet.
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomikontoret upprättat
förslag till årsredovisning 2018 för kultur- och fritidsnämnden. I detta ingår en
redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt vilka
aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I
redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på enheternas
årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att kultur- och
fritidsnämndens resultat hamnar på +O, 1 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2019-01-31.
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018, 2019-01-31.
Yrkanden
Ordförande yrkar att årsredovisningen för 2018 godkänns och översänds till
Kommunstyrelsen med ändringen att meningen "Tingvallaområdets parkering
är färdigställd" under rubriken Årets händelser tas bort.
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
Årsredovisningen för 2018 godkänns och översänds till Kommunstyrelsen
med ändringen att meningen tas bort.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 17

Överförening av medel från budgetår 2018 till 2019
Dnr KFN 2019/7
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel
mellan budgetår 2018 -2019. Förslaget innebär ett äskande från kultur- och
fritidsnämndens sida om överföring av kvarvarande investeringsmedel på
1350 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2019-01-31.
Sammanställning av investeringsprojekt av Bengt Norden, 2019-01-31.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kultur- och fritidsnämnden anhåller om överföring av
medel omfattande 1.350 tkr i enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag.
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
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om överföring av medel omfattande
1.350 tkr i enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag.
Expedieras till:
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 18
Justering av konstgruppens ledamöter
Dnr KFN 2019/1

Sammanfattning
Hampus Svensson (SD) väcker ärendet "Justering av konstgruppens ledamöter"
under sanunanträdet.
På kultur- och fritidsnämndens sanunanträde 2019-02-05 utsåg nämnden Eva
Nilsson (M), Britt inger Lanner (KD) och Kerstin Andersson (S) till ordinarie
ledamöter i konstgruppen samt Hampus Svensson (SD) och Richard Ridwall
(S) till ersättare konstgruppen.

Yrkanden
Hampus Svensson (SD) yrkar att konstgruppen ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter och en ersättare och att Hampus Svensson (SD) byts ut mot Yvonne
Andersen (SD).
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens
sanunanträde den 7 maj.

Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandena ovan och finner att ärendet bordläggs till kulturoch fritidsnämndens sammanträde den 7 maj.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sanunanträde den 7 maj.
Expedieras till:
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn § 19

Gruppmöten innan kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Dnr KFN 2018/48
Sammanfattning
Eva Nilsson (M) väcker ärendet " Gruppmöten innan kultur- och
fritidsnämndens sammanträden" under sammanträdet.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-02-05 beslutade nämnden
att gruppmöten införs innan sammanträdena och att gruppmötena startar 17:30
och pågår fram till 18:00 då sammanträdet börjar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Johan Peterson, 2019-01-21.
Yrkanden
Eva Nilsson (M) yrkar att gruppmötena ska pågå en timme.

Ordförande yrkar att ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 7 maj.
Beslutsgång
Ordförande prövar yrkandena ovan och finner att ärendet bordläggs till kulturoch fritidsnämndens sammanträde den 7 maj.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 maj.
Expedieras till:
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2019-03-05

ÅSTORP
Kfn §20
Rapport från konstgruppen
Information från konstgruppen ges.

Britt-Inger Lanner (KD) informerar om att det är en vernissage på Åstorps
bibliotek med konstnären Anna Fransisca Nilssons oljemålningar, som varar
från den 2 mars till den 29 mars Oljemålningar. Kommunen köpte en tavla för
7,200 kronor.
Eva Nilsson (M) anser att nämndens ledamöter oftare bör besöka kommens
olika konstevenemang.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

