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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Plats och tid

Vitemölla Badhotell, kl 14.30-16.00

Beslutande

Per Andersson (S)
Antonia Damm (S)
Henrik Mårtensson (C)
Gunilla Aastrup Persson (ÖP)
Jacqueline Lynd Johansson (L) för Roland Thord (MP)
Karin Fellström Arnoldsson (M)
Lars Ragnarsson (M)
Bengt-Åke Lindell(SD) för Laila Lindström (SD)
Matilda Pyk (F!)

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Karin Fellström Arnoldsson
Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-13

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Sara Anheden

Ordförande

Gunilla Aastrup Persson

Justerande

Karin Fellström Arnoldsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-12

Datum för
anslags uppsättande

2018-04-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

2018-05-07

Underskrift

Sara Anheden
Protokollsutdrag intygas:

§§ 18-25
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Närvarande ersättare:

Robert Grandelius (S)
Ulrika Persson (S)
Anna Ling (C)
Alf Olle Olsson (ÖP)
Kristina Nilsson (M)
Kjell Harald Sjövall (KD)
Staffan Olzon (F!)

Övriga närvarande:

Roland Persson, tf kultur- och fritidschef
Elise Andersson, ekonom
Lena Alebo, museichef
Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare
Seth Selleck, ungdomssamordnare, tf bibliotekschef
Ulrika Wedberg, fritidskonsulent
Sara Anheden, administrativ sekreterare
Sylvia Carlsdotter, enhetschef kulturpedagogiska enheten § 18
Kasper Mårtensson § 18

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Ärenden vid dagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden
§ 18

Aktuell information

§ 19

Månadsrapport och helårsprognos

§ 20

Budget 2019-2021

§ 21

Kultur- och arrangörsbidrag 2018

§ 22

Ändringar i stadgar för Simrishamns kommuns idrottspris

§ 23

Kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium

§ 24

Redovisning av delegationsbeslut

§ 25

Meddelande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 18

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/6

Aktuell information
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden tar idag del av följande information från förvaltningen:




Sylvia Carlsdotter informerar om aktiviteter på Kulturskolan.
Förvaltningschefen informerar om Tobisviks camping.
Kasper Mårtensson informerar om sitt medborgarförslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Lägger informationen till handlingarna.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 19

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/7

Månadsrapport och helårsprognos
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning av budgeten för kultur- och fritidsnämndens verksamheter följs upp vid
varje sammanträde. Fyra gånger om året ska även en helårsprognos göras och lämnas in till
kommunledningskontoret för beslut i kommunstyrelsen. Förvaltningen gör bedömningen att
alla verksamheter bör klara budgeten utifrån nuvarande förutsättningar och budgeterar ett noll
resultat för året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-26
Helårsprognos 1, februari 2018
Månadsrapport mars 2018
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Godkänner helårsprognosen och månadsrapporten och lägger dessa till handlingarna.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunledningskontoret
Revisionen
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/11

Budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska vid budgetberedningens möte den 14 maj presentera sina budgetskrivelser
för 2019–2021.
Budgetskrivelserna ska innehålla:
- En kort beskrivning av nämndens ansvarsområde.
- Beskrivning av nuläget gällande respektive verksamhet som underlag för driftbudgeten.
- En förklaring på användningsområde av beslutad ramändring mellan åren 2018 och
2019, 200 tkr för kultur- och fritidsnämnden.
- Motiveringar av eventuella nya resursbehov. Respektive nämnd ska göra en prioriteringsordning av nya resursbehov.
- Redovisning av besparingsmöjligheter på minst en procent, 447 tkr för kultur- och
fritidsnämnden.
- Förslag till investeringsprojekt för 2021.
- Preliminära nämndmål 2019.
Vid nämndens sammanträde den 12 april kommer verksamhetsansvariga att presentera
förslag till nya resursbehov samt besparingar. Budgetskrivelsen ska sedan vara föremål för
politiska diskussioner. Diskussionerna ska mynna ut i att kultur- och fritidsnämnden godkänner en budgetskrivelse som ska presenteras för budgetberedningen den 14 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-03-26
Förslag på KFN:s Budgetskrivelse 2019–2021 med bilagor
Överläggningar
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar prioriteringsordningen av äskande i budgeten 20192021 och investeringsprojekten 2021. I redan beslutad ramändring enligt budget 20182020 har nämnden tilldelats 200 000 kronor, vilka ska användas till nämndens kärnverksamhet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/11

Förslag på sammanträdet
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) föreslår att följande ändringar i prioriterade äskande 20192021 görs; ny personal i museibutiken prioriteras som nummer tre, aktivitetsbudget till
projekt för äldre ungdomar på Bénka-dí som nummer sex, öka kultur- och arrangörsbidragen som nummer sju, öka lokalt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsaktiviteter som nummer åtta, transportmedel som nummer tio och energikostnader Sankt Olofsbadet prioriteras
som nummer elva. Bokbussens utåtriktade verksamhet stryks.
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) föreslår att bubbelpool på Korsavadsbadet stryks ur investeringsbudgeten.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Antar förslag till Budgetskrivelse 2019–2021.



Antar Gunilla Aastrup Perssons (ÖP) förslag till äskande och besparingar avseende
drift 2019.



Antar Gunilla Aastrup Perssons (ÖP) förslag till investeringsprojekt 2021.



Antar förslag till preliminära nämndmål och indikatorer 2019 och flyttar målet ”Arbeta för destinationsutveckling med fokus på kulturarv” och ”Verka för möjligheter
för visning av nutida konst” till fokusområde geografi.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2017/36

Kultur- och arrangörsbidrag 2018
Ärendebeskrivning
Föreningar registrerade i kommunens föreningsregister samt juridiska personer kan ansöka om
kultur- och arrangörsbidrag vid två tillfällen årligen (15/2 och 15/9). Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2018 avsatt totalt 918 000 SEK till kultur- och arrangörsbidrag.
Till ansökningstillfället med deadline 15 februari (avseende arrangemang för 2018) har totalt
27 ansökningar inkommit, vars totala ansökningssumma uppgår till 1 133 250 SEK.

Antal ansökningar inkomna till andra ansökningstillfället (15/9)
på 2018 års budget
27 stycken

Sökt belopp, totalt för
samtliga ansökningar
1 133 250 :-

Föreningarnas totala
beräknade/uppskattade
kostnad för samtliga
arrangemang
5 471 700 :-

Budgeten brukar fördelas cirka 50 % vid första ansökningstillfället (deadline 15/9) och 50 %
vid andra ansökningstillfället (deadline 15/2).
Vid första utdelningstillfället av 2018 budget fördelades 449 000 SEK. Till andra utdelningstillfället fanns 469 000 SEK att fördela.
59 000 SEK är beslutade på verkställighet och 100 000 SEK på delegation av presidiet/nämndens bidragsgrupp. Bidragsförslaget som nämnden har att ta ställning uppgår till 310 000 SEK.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Verkställighetsbeslut, 2018-04-03
Bidragskriterier
Ansökningshandlingar

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 21 forts

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2017/36

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Fastställer fördelningen av kultur- och arrangörsbidrag på 310 000 kronor enligt
följande:
Scen Österlen
Östra Skånes Konstnärsgrupp
Gösta Werner-sällskapet

130 000:130 000:50 000:-

_______
Beslutet expedieras till:
Scen Österlen
Östra Skånes Konstnärsgrupp
Gösta Werner-sällskapet

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 22

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/2

Ändringar i stadgar för Simrishamns kommuns idrottspris
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2013 inrätta ett idrottspris i Simrishamns kommun om 10 000 kronor. Av de stadgar som antogs framgår i § 5 att en och samma person
endast kan erhålla idrottspriset en gång. Kultur- och fritidsnämndens bidragsgrupp har gett
förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende till kultur- och fritidsnämnden om ändringar i stadgarna där paragrafen tas bort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-28
Stadgar Simrishamns kommuns idrottspris, 2013-06-27
Kommunstyrelsens beslut, 2013-03-26 § 56
Förslag på sammanträdet
Gunilla Aastrup Persson (ÖP) föreslår att första paragrafen i stadgarna kompletteras med
elitnivå.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Stryker § 5 ur stadgarna för Simrishamns kommuns idrottspris.



Kompletterar första paragrafen med elitnivå. Därmed blir lydelsen; § 1 Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller lag, inom idrottens område på elitnivå.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 23

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/2

Kulturpris, idrottspris, föreningsledarstipendium 2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris, ett idrottspris och ett föreningsledarstipendium. Prissumman uppgår till 10 000 SEK per pris. Priserna delas ut i samband med
nationaldagsfirandet i Brunnsparken i Simrishamn 6 juni. Via annonsering i Österlenmagasinet
samt på kommunens hemsida har allmänheten uppmanats att lämna in nomineringar. Sista datum för nominering inför årets priser har varit 19 mars.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Ulla Viotti tilldelas Simrishamns kommuns kulturpris.



Peder Fredricson tilldelas Simrishamns kommuns idrottspris.



Ronny Cronvall, Wallby Insamlingsförening, tilldelas Simrishamns kommuns föreningsledarstipendium.

_______

Beslutet expedieras till:
Ulla Viotti
Peder Fredricson
Ronny Cronvall

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 24

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/8

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har gett anställda vid kultur- och fritidsnämnden rätt att i
nämndens namn fatta delegationsbeslut. Förvaltningen ska varje nämnd redovisa de beslut
som fattats på delegation.
1. Anställningsavtal (2018/14)
Hid: 2018.177, 2018.229, 2018.260, 2018.266,
2. Registreringansökan (2017/17)
Hid: 2018.287, 2018.288
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – 2018-02-19
Delegeringsbeslut perioden 2018-02-20-2018-04-03
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 25

Sammanträdesprotokoll
2018-04-12

Dnr 2018/9

Meddelande
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Verksamhetsberättelse Skåneidrotten
Dnr 2018/1, 2018.243
2. Protokoll Förvaltningssamverkan 2018-03-27
Dnr 2018/37, 2018.297
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT


Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

