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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-08-24  

  

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 

 

Anette Lantz (M), ordförande 
Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m § 42) 
Anders Westerlund (S), ledamot 
Rose-Marie Jönsson (C), ledamot  
Tommy Nordkvist (PF), ledamot 
Pia Galia (SD), ledamot 
 
 
Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Magnus Almström, fritidsintendent 
Conny Lagerkvist, badmästare 
Annica Sankilampi, kultur- och bibliotekschef 
Agneta Henriksson, sekreterare 
 

Utses att justera Tommy Nordkvist Anders Westerlund 

 

Justeringens plats och tid 
 

Förvaltningskontoret 2015-08-27 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

34-44 
  

  
Agneta Henriksson 

 

 Ordförande 

 
 
 
Anette Lantz                  

 

  
 

 

 Justerare Tommy Nordkvist                 Anders Westerlund  

   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-08-24 

Datum för anslags uppsättande 2015-08-28 Datum för anslags nedtagande 2015-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 
 

Underskrift  
 Agneta Henriksson 
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 § 34 

 
Halvårsbokslut och årsprognos 2015 Dnr 2015.33 
  
Förvaltningsekonomen redovisar bokslut för första  
halvåret 2015.  
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna halvårsbokslutet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Delgivning  
Ekonomichef 
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§ 35 
 
Årlig revision av arbetsmiljöarbetet – ÅRA 2014 Dnr 2015.34 
 
Förvaltningschefen har inkommit med en sammanställning över kultur- 
och fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete för 2014. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att  godkänna förvaltningschefens sammanställning över 

kultur- och fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete för 2014. 
 
Delgivning 
Personalchef 
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§ 36 
 
Instiftande av pris för prestationer i SM Dnr 2015.26 

 

Rubricerat ärende har väckts av ordföranden som efterfrågar 
nämndens åsikt om huruvida Perstorps kommun bör instifta ett 
pris för personer som gör förtjänstfulla prestationer i SM-
sammanhang. 
 
Motsvarande ärende väcktes av fritidsintendenten i samband 
med att en kommuninvånare blev fyrfaldig guldmedaljör vid 
junior-VM i bowling 2011. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-03-31 att hos 
kommunstyrelsen skyndsamt efterlysa en policy för Perstorps 
kommun gällande uppvaktning i samband med idrottsliga 
prestationer. 
 
Kommunstyrelsen gav därvid ett uppdrag åt fritidsintendenten 
att till den inkomma med ett förslag till policy. 
 
Fritidsintendentens förslag behandlades av kommunstyrelsen 
2011-05-25 som då beslutade att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med motiveringen att man vill 
ha ett utförligare och mer detaljerat underlag inför ett beslut i 
ärendet.  

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-05-11 att hos 
kommunstyrelsen efterfråga vad som hänt i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-02 att man 
ställer sig positiv till policyn samt att uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att se över policyn, dels beroende på att den nu 
har några år på nacken och dels beroende på kostnaden, med 
tanke på att det kan vara lagprestation som ska 
uppmärksammas. 
 
Från fritidsintendenten har inkommit ett reviderat förslag på 
policy för Perstorps kommuns prestationsutmärkelse. 
 
Thomas Lindqvist (PF) föreslår att under rubriken ”Uppvaktning” 
tillägga att på det pris som skall delas ut skall Perstorps 
kommuns logotyp förekomma i någon form. 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att  anta Thomas Lindqvists förslag på tillägg 

 att med ovanstående tillägg anta förvaltningens förslag som 
sitt eget samt 

att överlämna det till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 
 
Instiftande av eldsjälspris Dnr 2015.27 

 

Rubricerat ärende har väckts av ordföranden som efterfrågar 
nämndens åsikt om huruvida Perstorps kommun bör instifta ett 
eldsjälspris för personer som gör förtjänstfulla insatser inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-05-11 att uppdra åt 
förvaltningschefen att undersöka vilka motsvarande priser som 
finns i närliggande kommuner samt att till dagens 
nämndssammanträde inkomma med ett beslutsunderlag i 
ärendet. 
 
Förvaltningen har undersökt hur närliggande kommuner 
uppmärksammar eldsjälar och har kunnat konstatera att det 
enbart i ett fåtal av de närliggande kommunerna som dylika 
utmärkelser finns och där de finns är den vanligaste formen av 
uppvaktning ett stipendium i form av en summa pengar, i 
genomsnitt ca 2000-3000 kronor. 

  
Ordföranden yrkar på att kultur- och fritidsnämnden instiftar ett 
eldsjälspris i Perstorps kommun.  
 
Thomas Lindqvist (PF) yrkar avslag på ordförandens förslag. 

 
Ordföranden meddelar att votering skall genomföras genom 
handuppräckning. 
 
Voteringen verkställs med utfallet 3 röster för ordförandens 
förslag och 3 röster mot. 
Ordföranden nyttjar sin utslagsröst till förmån för eget förslag 
varpå utfallet blir 4 röster för och 3 röster mot ordförandens 
förslag. 

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar sålunda 
 

att instifta ett eldsjälspris för förtjänstfulla insatser i Perstorps 
kommun inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde, samt 

att priset skall bestå av 3000:- som delas ut i samband med 
Perstorps kommuns nationaldagsfirande, enligt samma 
nomineringsförfarande som Perstorps kommuns kulturpris. 

 
Thomas Lindqvist (PF), Tommy Nordkvist (PF) och Pia Galia  
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(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas 

 Lindqvists förslag. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 
 
Motion: Jämlik sponsring Dnr 2015.29 

 

Rubricerad motion har ställts till Kommunfullmäktige i Perstorp 
från Vänsterpartiet i Perstorp, som föreslår att: 
- ”kommunen granskar om föreningsbidragen är jämställda 

och då inte bara ur ett kontantbidragsperspektiv. 
- kommunen granskar hur ansökningarna ser ut från 

”killsporterna” och ”tjejsporterna” och hur anslagen fördelas 
samt avslagen vid ansökningar om ekonomiskt kommunalt 
bidrag kring sponsring av förnyelse/förbättringar på 
anläggningarna samt förfrågningar om praktiskt stöd”. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-10 att 
skicka ärendet på remiss till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
Fritidsintendenten redogör för hur förvaltningen hanterar 
föreningsbidrag och sponsring enligt följande: 
- föreningsbidragen är könsneutrala och bidragets storlek är 

baserat på antalet verksamhetsdeltagande ungdomar 
- kultur- och fritidsnämnden sponsrar inga enskilda föreningar, 

utan i de fall då kommunal sponsring förekommer är det 
kommunstyrelsen som tagit beslut om att Perstorps kommun 
skall sponsra en förening eller ett arrangemang. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att  utifrån ovanstående fakta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att motionen därmed är besvarad. 
 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 
 
Yttrande: Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Dnr 
2015.30 

 

Från Kultur Skåne har inkommit en remissversion av Regional 
kulturplan för Skåne 2016-2019. 
Kultur Skåne välkomnar därför kommunernas kulturnämnder  
med flera att yttra sig över den preliminära kulturplanen för 
Skåne 2016-2019. 
 
Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande 
frågor: 
- Vad är era förslag till förändringar i remissversionen av 

kulturplanen för 2016-2019? 
- Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under 

planperioden? 
- Har ni förslag på förändring av formerna för er dialog med 

Region Skåne? 
  

Yttrandet skall vara Kultur Skåne tillhanda senast den 4 
september 2015. 

 
Från de 11 kommunerna i Skåne Nordvästsamarbetet har 
inkommit förslag på ett gemensamt remissutlåtande avseende 
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. 
Vid framtagandet av förslaget har även kultur- och 
fritidsförvaltningen i Perstorps kommun varit delaktig. 
 
Thomas Lindqvist (PF) efterfrågar i kulturplanen diskussion om 
hur de mindre kommunerna kan tillgodogöra sig 
kulturupplevelser på likartade villkor som de stora kommunerna. 
Finns det t ex möjlighet att hos Kultur Skåne ansöka om pengar 
till transporter till och från olika kulturinstitutioner belägna i de 
stora städerna? 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom det gemensamma remissutlåtandet för 

Skåne Nordväst, 
att ingå som svarande i det gemensamma yttrandet för Skåne 

Nordväst  
att uppdra åt förvaltningen att underteckna remissvaret å 

kultur- och fritidsnämndens vägnar, samt 
att  hos Kultur Skåne efterfråga om det finns möjlighet till 

ekonomiskt stöd för resor till och från kulturinstitutioner i  
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 de större städerna i Skåne i enlighet med Thomas 

Lindqvists förslag. 
 
Delgivning 
Kultur Skåne 
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§ 40 
 
Upphandling av musikskola Dnr 2015.37 

 

Nuvarande avtal med ABF Skåne Nordost gällande musikskolan 
löper ut 2016-06-30, med möjlighet för kommunen att förlänga 
avtalet med ytterligare 12 månader. 

  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att kontakta ABF Skåne 

Nordost för att diskutera en förlängning av avtalet med 12 
månader. 
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§ 41 
 
Digitalisering av nämndsadministrationen Dnr 2015.36 

 

Rubricerat ärende har inkommit från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Syftet med digitala utskick är framförallt att minska 
kopieringskostnaderna och öka tillgängligheten till handlingarna. 
Dessutom innebär digitala utskick att ledtiden för utskicket 
förkortas. 
 
I praktiken innebär det att förtroendevalda får handlingar digitalt till 
sin e-post. För förtroendevalda med behov av verktyg för att läsa 
digitala handlingar ges möjlighet att få en läsplatta med 
nätverkskoppling och wifi. Även utbildning och support kommer att 
erbjudas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-26 att ställa 
sig positiv till utredningen, att lämna ut förslaget på remiss till 
samtliga nämnden samt att svar önskas senast 29 september. 

  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget. 
 
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 
 
Uppstartande av ungdomsråd Dnr 2015.28 

 

Rubricerat ärende har väckts av ordföranden som efterfrågar 
nämndens åsikt om huruvida Perstorps kommun bör starta ett 
ungdomsråd. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-05-11 att ett 
ungdomsråd är en kommunövergripande angelägenhet som 
därför bör ligga under kommunstyrelsen samt att hos 
kommunstyrelsen efterfråga hur man ställer sig till att ett 
ungdomsråd startas i Perstorps kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-02 att 
meddela kultur- och fritidsnämnden att man ställer sig positiv till 
att under hösten undersöka förutsättningarna för att i någon 
form starta upp ett ungdomsråd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ånyo fastslå att ett ungdomsråd är en 

kommunövergripande angelägenhet som därför bör ligga 
under kommunstyrelsen samt 

att   tydliggöra att kultur- och fritidsnämnden inte har möjlighet 
att starta upp ett ungdomsråd och därför förutsätter att 
kommunstyrelsen hanterar frågan. 

  
Delgivning 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
 
Rapporter 

  
Kultur- och bibliotekschefen rapporterar från allmänkulturen och 
biblioteksverksamheten. Dnr 2015.7 

 
Badmästaren rapporterar från Ugglebadets verksamhet.  
Dnr 2015.6 
 
Fritidsintendenten rapporterar från turist- och fritidsverksamheten. 
Dnr 2015.5 

  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
att tacka för rapporterna och lägga dem till  
 handlingarna. 
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§ 44 
 
Övriga ärenden 
 
Thomas Lindkvist (PF) efterfrågade på föregående 
nämndssammanträde majoritetens visioner för mandatperioden 
avseende kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som skulle 
redovisas på det sammanträdet.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-05-11 att i 
ordförandens frånvaro hänskjuta ärendet till dagens 
nämndssammanträde. 
 
Till ordföranden har inkommit en förfrågan från en privatperson om 
vilka möjligheter som finns att starta upp den f.d biografen på nytt. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

 att i Thomas Lindqvists frånvaro hänskjuta ärendet gällande 
majoritetens visioner för mandatperioden till 
nämndssammanträdet den 21 september 2015 

 att angående f.d. biografen, uppdra till ordföranden att svara 
frågeställaren att kultur- och fritidsnämnden inte har några 
medel att bidra med till sådan verksamhet då nämnden 
tidigare beslutat om att i samband med renoveringen av 
aulan, rusta den för att kunna genomföra filmvisningar. 

 
 

 


