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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 54

Rapport Kulturskolan
2019/1

Sammanfattning
Kulturskolans chef Gunilla Rönnberg redovisar rapporten från Kulturskolan.

 Kia. Grovt olaga hot, under lagen om ”Brott mot frihet och frid”. Mordhot mot 
9-åring. Orosanmälan är gjord, och samarbete med Socialen är påbörjat. Polisen 
i närområdet avrådde från polisanmälan, pga. att förundersökning ej kommer att 
inledas gällande minderåriga.

 Tre upptäckta planerade inbrott under vecka 34-36. 
 Kodlås på dörren mellan kulturskolans korridor och aulan är beställt.
 Utbyggnad av bänk i köket.
 Nya elkontakter i kök för kulturskolans räkning, och i aula för 

kulturverksamhetens evenemang.
 Alla befintliga ämnen i kulturskolan har startat upp. Den nya dansläraren 

omtyckt.
 Provverksamheten ”Träslöjd” har enbart 4 anmälningar, varför uppstarten skjuts 

fram till eventuellt nya anmälningar kommer in.
 Fortbildning av skolans lärare genomförs under hösten.
 Ny kyrkoherde i Svenska kyrkan i Perstorp. Kyrkan har inbjudit till samarbete.
 26-27 september planeras instrumentdemonstration under skoltid i åk 3.
 Aktualisera frågan om flytt av Oswald
 Fått pengar från Statens kulturråd

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 55

Rapport Ugglebadet 
2019/2

Sammanfattning
Badchef Arne Eliasson redovisar rapporten från Ugglebadet.
I skrivande stund så är omställningen från utomhusbad till inomhusbad är påbörjad.
Sista öppetdagen för utomhusbadet var söndagen 25 augusti den helgen var det 
samtidigt Perstorpsdagarna i byn men det hindrade inte att det kom mycket besökare till 
badet då det var mycket fint väder.
Veckan dessförinnan fick vi tyvärr hålla stängt i fyra dagar p.g.a för höga 
bakterievärden i bassängerna.
Augusti är normalt inte någon bra månad statistikmässigt, många har börjat jobba efter 
semestern och ungdomarna vill göra annat precis innan skolan startar igen.
Ett förslag är att öppna utomhusbadet en eller två veckor tidigare och bara ha öppet en 
eller två veckor i augusti för att sedan starta upp inomhusbadet vecka 34 eller 35.
Inomhusbadet skulle öppnat v.36 i år men blir en vecka försenat, detta p.g.a beställda 
tekniska komponenter inte kommit i tid för inbyte.
Detta års sommarsäsong har varit relativt bra jämfört med många andra 
sommarsäsonger (jämförelse sedan 2012) men att jämföra med sommar 2018 går inte 
då detta år slog alla tidigare rekord.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 56

Rapport allmänkultur och bibliotek 
2019/3

Sammanfattning
Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi redovisar rapporten.

• Databasen Sofi för digitalisering av foto är önskvärt för Artur Rosengrens fotoarkiv. 
En fotosamling kommunen köpt och som behöver tas omhand för att bevaras för 
framtiden. Ett årsabonnemang kostar ca 35 000 kr. En Leaderansökan ger oss 200 000 
kr vilket räcker för installation och 25 % tjänst under ett år.

• Budget för e-media ökar vilket medför en omfördelning av kostnader från tryckt 
media till e-media. Bibliotekssamarbetet familjen Helsingborg ser över möjligheten att 
erbjuda streamad film samt Bibblix, en app speciellt riktad till barn och unga där de kan 
läsa böcker direkt på sin mobil eller plattan

• Biblioteket fyller 30-år i nuvarande lokaler. Firas med kalas 5 oktober med 80-
talstema.

• Biblioteket håller stängt torsdagen den 26 september för personalresa till Bok- och 
biblioteksmässan.

• På grund av personal som avslutat sina tjänster kommer biblioteket under hösten 
rekrytera två biblioteksassistenter.

Mattias Olofsson filmprojekt.

Mer Öppet är igång igen.

Övervakningskamera är på gång.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 57

Rapport fritid och turism
2019/4

Sammanfattning
Fritidschef Magnus Almström redovisar rapporten från fritidssektorn.
IDROTTSANLÄGGNINGARNA
Det är stor efterfrågan på verksamhetstider i Ugglehallen.
Högstadiet på CT har ökat antalet idrottstimmar för elever i årskurs 7 vilket medför att 
idrottshallen på CT inte räcker till, följden av detta blir att skolan under framförallt 
förmiddagarna behöver nyttja Ugglehallen. 
Dessa förmiddagstider har tidigare nyttjats av förskolorna vilket innebär att vi är 
tvungna att ändra/avboka förskolornas aktiviteter i Ugglehallen.
FRITIDSGÅRDEN
Det är fortsatt väldigt mycket besökare på fritidsgården 
Satsningen på att ha öppet fritidsgården för mellanstadiet under eftermiddagarna 
innebär ett stort tryck på personalen som försöker sysselsätta mellan 50-80 ungdomar 
varje dag i lokaler som är anpassade för c:a 30 personer. 
Ska denna mellanstadiesatsning fortsätta och vill man utveckla verksamheten både 
kvällstid och helger måste fritidsgården in i andra större och mer för verksamheten 
anpassade lokaler, lokalerna bör heller inte ligga inom skolans område.
Under eftermiddagstiderna krävs det 3 personal men för att klara att ha befintliga 
öppettider på kvällstid och helger klarar man inte detta med nuvarande personalstyrka 
och budget.
ÖVRIGT
Fritidsförvaltningarna i Perstorp, Svalöv och Åstorp diskuterar att eventuellt upphandla 
en ny leverantör av boknings- och bidragsprogram.
Privata entreprenörer har visat intresse av att i Perstorp anlägga en Padelbana utomhus 
alternativt hitta lämplig inomhuslokal för två banor.
Byggnadskontoret tittar på alternativa platser.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 58

Anmälningsärende
2019/9

Sammanfattning
Arbetsmiljörapport KIA: 2019-81

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 59

Delgivningar
2019/10

Sammanfattning
a) Kommunfullmäktige § 45, 2019-08-28 Riktlinjer mål- och resultatstyrning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 60

Delegationsärenden
2019/11

Sammanfattning
a) Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi har inkommit med beslut enligt 

delegation 2019-08-26

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 61

Ekonomisk rapport med budgetprognos
2019/13

Sammanfattning
Den ekonomiska rapporten avseende kultur- och fritidsnämnden visar i dagsläget på ett 
prognostiserat balanserat årsresultat. Arbetsmiljön på biblioteket har förbättrats genom en 
utökning av en delad tjänst med fritidsgården. I maj kommer EU valet att medföra ökade 
intäkter för biblioteket som anordnar förtidsröstning. Fritidsgården har utökat 
personatimmarna för att möjliggöra ökat öppethållande för mellanstadiebarn på 
vardagseftermiddagar. Detta medför att verksamheten drar över sin ordinarie budget. För 
totalen väntas förvaltningskansli, kulturskolan, föreningsbidragen, idrottsplatser och turism få 
bidra med överskott, för att kompensera mellanstadiesatsningen samt badets minskande 
intäkter samt högre personalkostnader än budgeterats för.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 62

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
2019/25

Sammanfattning

Vid sammanträdet 2019-06-19 beslutade kommunstyrelsen om ekonomiska 
nettoramar för år 2020, 2021 och 2022. Kommunfullmäktige fastställer de 
ekonomiska nettoramarna vid sitt sammanträde 2019-11-27.

De ekonomiska nettoramarna för 2021 och 2022 är preliminära. Kultur och 
fritidsnämndens ekonomiska nettoramar för år 2019, 2020 och 2021 
fastställdes enligt följande;

2020 27 031 tkr ökning med 1,50 %
2021 27 431 tkr ökning med 1,48 %
2022 27 831 tkr ökning med 1,46 %

Nämnd/Styrelse     2020 2020      2021     2022
       kkr %         kkr        kkr

Kommunfullmäktige, revision     1 430 0,3 %     1 460     1 490
Kommunstyrelsen   49 739 11,6 %   50 329   53 929
Räddningsnämnden     5 219 1,2 %     5 239     5 259
Byggnadsnämnden     4 476 1,1 %     4 506     4 536
Barn- och utbildningsnämnden 190 055 44,5% 192 985 195 725
Kultur- och fritidsnämnden   27 031 6,3 %   27 431   27 831
Socialnämnden  149 324 35,0% 149 714 150 014
Totalt 427 274 100 % 431 664 438 784

Kommunfullmäktige, revision
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn-och utbildningsnämnden

Fördelning av ekonomiska ramar för Perstorps Kommun 
år2020 (427 274 tkr)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att godkänna budget 2020 och dess ramförslag för 2021 och 2022 med följande 
kompletterande budget, samt

att komplettera budget 2020 med 550 tkr för att fortsätta extraöppet för 
mellanstadiet,samt

att komplettera budget 2020 med 650 tkr för att lägga om verksamheten till 
semestertjänster och låta Ozvald vara öppet året runt med schema motsvarande 
mellanstadiesatsningen, samt

att anta målvärden för kultur och fritidsnämnden och överlämna budgetförslaget med 
kompletteringar till kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 63

Kartläggning av föreningsbidrag
2019/26

Sammanfattning
Barn och ungas rätt till kultur innebär att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet 
och goda möjligheter till att utveckla sitt eget skapande. Att skapa, få uttrycka sig och ta 
del av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och omvärlden. 
Föreningsbidragen verkar även för att stödja verksamheter där motion och goda samt 
sunda vanor står i fokus. Det är av yttersta vikt att kommunens bidrag främjar 
ovanstående verksamheter och målgrupp. Därav är det viktigt att se och enkelt förstå 
var och till vad bidragen går. 
När vi idag talar om bidrag till föreningar rör det inte endast ekonomiska bidrag, utan 
det förekommer verksamhetsbidrag, lokalbidrag och kartbidrag också. Det förekommer 
även att det ges hjälp i form av olika tjänster och material.  För att få en klar och tydlig 
bild över fördelningen av bidrag till föreningar och organisationer måste det föreligga 
klarhet i vad ett bidrag är för något och i vilken omfattning de förekommer.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att kartlägga den kommunala 
bidragsverksamheten till föreningar och organisationer,

att redovisa vilken typ av stöd de olika föreningarna och organisationerna åtnjuter av 
kommunen. Hit räknas även stöd som inte faller inom ramen för i dag föreliggande 
bidragsregler samt

att redovisa hur mycket stöd varje förening och organisation erhåller av kommunen.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 64

Lokalutredning fritidsgården Ozvald
2019/28

Sammanfattning
Ordförande lyfte frågan angående lokaler till fritidsgården Ozvald.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar,

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda lokaliseringen av fritidsgården Ozvald

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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