
 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2022-03-02 Dnr 2012 
Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Ugglehallen kl. 14:50-16:48 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Abrahamsson (M), ordförande 
Rose-Marie Jönsson (PF), ledamot 
Jan Aronsson (PF), ledamot 
Mona-Lisa Stålbrand (SD), ledamot 
Lotta Lundström (S), ersättare 
 

Övriga deltagande 

 

Margita Krätzer (C), ersättare 
Richard Löfgren, förvaltningschef 
Magnus Almström, fritidschef 
Ann-Christine Sandell, ekonom 
Gunilla Wall, sekreterare 
Sanna Lindqvist, Utvärderingsringen (länk via Netpublicator) §11 
 

Utses att justera Lotta Lundström   
Justeringens datum och plats 2022-03-07 Trastvägen 4 
   

Paragrafer 
11-24 

  

Ordförande   
 
  

 
Håkan Abrahamsson  

 

Sekreterare   
 

 

 Gunilla Wall  
  

Justerare   
 Lotta Lundström    

Anslaget publiceras 2022-03-09 Anslaget tas bort 
 

2022-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

 
 

  

1



 
PROTOKOLL   
Sammanträdesdatum  

 2022-03-02 Dnr 2012 
Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll 
 

 Sammanträdet öppnas   

 Upprop   

 Justerare och tidpunkt för justering   

§ 11 Bidragsutredning 2022/16 3 

§ 12 Rapport Kulturskolan 2022/1 4 

§ 13 Rapport Ugglebadet 2022/2 5 

§ 14 Rapport allmänkultur och bibliotek 2022/3 6 

§ 15 Rapport Fritidsektorn 2022/4 7 

§ 16 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 2022/19 8 

§ 17 Anmälningsärende, Arbetsmiljö 2022/6 9 

§ 18 Delgivningar 2022/7 10 

§ 19 Anmälan av delegeringsbeslut 2022/8 11 

§ 20 Bokslut 2021 2022/10 12 

§ 21 Temperatur Ugglebadet 2022/17 13 

§ 22 Bubbelpool Ugglebadet 2022/20 14 

§ 23 Fritidsbanken  15 

§ 24 Information bubbelpool Ugglebadet  16 

 Sammanträdet avslutas   

 

2



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 11 
 
Bidragsutredning 
2022/16 
 
Sammanfattning 
Sanna Lindqvist från Utvärderingsringen deltar på sammanträdet via länk och redovisar 
rapporten gällande utredning av bidrags- och lokalsubventioner i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har initierat en upphandling av en bidrags- och 
lokalsubventionsutredning inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. För att få en mer 
kommunövergripande utredning beslutade Kultur- och fritidsnämnden att även KFN´s 
bidrags- och lokalsubventionsansvar ska ingå i utredningen. Utvärderingsringen som 
tilldelades uppdraget är nu klara med utredningen och i sin rapport kan man bland annat 
läsa att rekommendationen är att man behåller reglerna gällande det kommunala 
verksamhetsstödet för föreningar med ungdomsverksamhet, men att man gör en 
översyn av de kommunala lokal- och driftsbidragen.  
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att återkomma med beslut om reglerna för det kommunala verksamhetsbidraget för 
föreningar med ungdomsverksamhet samt att avvakta kommunstyrelsens beslut 
angående eventuella förändringar av de kommunala lokal- och driftsbidragen.  
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Rapport Kulturskolan 
2022/1 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar muntligen om bland annat:  
KIA-rapport 220113: Ventilationen stängs av med jämna mellanrum och fungerar inte 
tillfredsställande, även då den är på. Förvaltningschefen kallar till möte om grundlig 
genomgång av ventilationssystemet. 
Terminsstarten för grupplektioner beslutades till vecka 6, men på grund av att läraren 
fick Covid söndag den 6 februari, börjar lektionerna efter sportlovet.  
Övriga lektioner gick över från ”Interaktiva digitala” till ”På plats” v. 6.  
Kulturskolan i Perstorp har tagit initiativet att söka pengar från Statens kulturråd till ett 
projekt i Region Skåne. 
Kulturskolan har uppmärksammats i en artikel i ”Kulturskolans magasin”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen och lägga rapporten till handlingarna 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 13 
 
Rapport Ugglebadet 
2022/2 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar muntligen om bland annat: 
Ugglebadet märker glädjande av en positiv trend att antal badande gäster ökat en del. 
Aktiviteterna har återgått till det normala efter att restriktionerna släppte, dock med 
fortsatt information att ta det försiktigt. 
Badet har anställt en ny person efter att en av våra medarbetare valde att säga upp sig. 
 
Ugglebadet skulle vilja ta bort ”icke badande biljetten”. Detta på grund av att vi har 
stora problem med att badande väljer denna och sedan badar ändå. Personalen upplever 
att det underlättat mycket för att istället hela tiden ta konflikter med dessa. 
Vi skulle vilja höja familjebiljetten från och med sommarsäsongen från 150 kr till 170 
kr. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att ta bort icke badande biljetten samt  
 
att höja familjebiljettspriset från 150 kr till 170 kr 
 
 
Beslutet skickas till 
Badföreståndare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 14 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2022/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar muntligen om bland annat: 
Biblioteket är nu utan Coronarestriktioner vilket öppnar upp för fler besökare, 
sittplatser och skolbesök. Även kulturarrangemang sätter igång och med det ett mindre 
vårprogram. 
 
Nytt från biblioteket, ”Boka en bibliotekarie”. Erbjuder enklare teknikhjälp, 
informationssökning och även hjälp på arabiska. 
 
Årliga biblioteksstatistiken har inrapporterats till Kungliga biblioteket. Alla siffror visar 
en tydlig nedgång med ett undantag, utlån av tidskrifter som ökat något. 
 
Kameraövervakning sker nu i entrén på biblioteket under obemannat öppet. 
 
Förtidsröstning kommer erbjudas i bibliotekets hörsal från den 24 augusti -10 
september. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 15 
 
Rapport Fritidssektorn 
2022/4 
 
Sammanfattning 
Fritidschefen informerar muntligen och skriftligen om bland annat: 
Efter regeringens slopande av restriktioner har Fritidsgården återgått till ordinarie 
verksamhet, schema och öppettider.   
Fritidsgården kommer att ha sportlovsaktiviteter såsom LAN, lek och bollspel i 
idrottshallen samt bakning och pyssel. 
 
Arbetet med Kultur- och Fritidsbroschyren som görs tillsammans med JS Sverige 
fortgår. Just nu fotograferas och skrivs texter till broschyren. 
 
Idrottshallarna har öppnat fullt ut efter restriktionerna och föreningarna ökar sina 
verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 16 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
2022/19 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
och rapportera detta tillsammans med förbättringsåtgärder till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att säkerställa att kommunen har ett 
fungerande arbetsmiljöarbete som kan bidra till att säkerställa en trygg arbetsmiljö för 
medarbetare. 
Uppföljningen kommer i enlighet med våra rutiner för Systematiskt arbetsmiljöarbete 
att göras på tre nivåer: 
- Arbetsplats/enhet 
- Förvaltning 
- Kommunövergripande 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits bland annat genom arbetsplatsträffar 
en gång i månaden samt genom samverkansmöten, FÖSAM, med de fackliga 
representanterna och huvudskyddsombudet samt deltagande på Centrala samverkan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt 
 
att sända den vidare till Kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljö 
2022/6 
 
Sammanfattning 
Inga anmälningsärenden förekommer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 18 
 
Delgivningar 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar föreligger. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 19 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
2022/8 
 
Sammanfattning 
a) Delegationslista Win Las 2022-01-01 – 2022-02-28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 20 
 
Bokslut 2021 
2022/10 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom föredrar ärendet gällande bokslut 2021 skriftligt och muntligt. 
Kultur och fritidsnämnden stänger på ett positivt resultat om 1 128 tkr vilket är ett 
väldigt starkt resultat för ett extraordinärt år med pandemieffekter och nedstängningar. 
Under året har verksamheterna kompenserats med olika Covid-relaterade ersättningar. 
Sjuklöner har kompenserats fullt ut med riktade statsbidragskompensationer och 
kommunfullmäktige beslutade under hösten att kompensera kultur och fritidsnämnden 
med 470 tkr som tillfördes Ugglebadet p.g.a. vikande intäkter. Kulturaktiviteter har fått 
ställas in och de uppskattade Perstorpsdagarna gick inte att genomföra. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att godkänna upprättat bokslut för verksamhetsår 2021 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 21 
 
Extra uppvärmning av bassänger Ugglebadet 
2022/17 
 
Sammanfattning 
Extra uppvärmning av Ugglebadet sker enligt tidigare beslut 3ggr per vecka, detta i 
syfte att skapa en förhöjd upplevelse för våra besökare.  
Det föreligger önskemål från verksamheten om att utöver dessa ordinarie extra 
uppvärmningar ge Ugglebadet möjlighet att påkalla extra uppvärmning vid några 
enstaka tillfällen. 
 
Extra uppvärmningar kan enligt teknik- och serviceförvaltningen ev. långsiktigt 
påverka byggnaden konstruktion.  
 
Med anledning av ovan föreslås att antalet extra uppvärmningar utöver de ordinarie, 
begränsas till maximalt 10 st per kalenderår. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att badföreståndare Thomas Lindqvist ges bemyndigandet att påkalla 10st extra 
uppvärmningar av Ugglebadets bassänger utöver de redan beslutade ordinarie 
uppvärmningarna 
 
 
Beslutet skickas till 
Badföreståndare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 22 
 
Bubbelpool Ugglebadet 
2022/20 
 
Sammanfattning 
I samband med att Ugglebadet skall renoveras 2022/2023 finns också behov av att även 
bygga ut och bygga om bubbelpoolsområdet på badet. Idag är området starkt slitet och 
nuvarande bubbelpool har nyttjats i 21 år. För att ytterligare förstärka attraktiviteten för 
badet finns även behov av att komplettera bubbelpoolens med ett kallbad. En utbyggnad 
av lokalytan motsvarande ca 12m2 beräknas som nödvändig. 
För att anlita en entreprenör som gör en ritning och tar fram ett kostnadsförslag 
beräknas kostnaden till 150.000kr. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram en ritning och ett kostnadsförslag för att bygga 
om och till bubbelpoolsområdet på Ugglebadet 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 23 
 
Fritidsbanken 
 
 
Sammanfattning 
Punkten utgår från dagens sammanträde och flyttas till nästa möte i maj. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 24 
 
Förvaltningschefen informerar 
2022/9 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bland annat: 
Sommarlovskalaset som får statsbidrag på 100.000 kr från delegation mot segration. 

 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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