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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-03-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 Beslutande  Peter Rimsby (M) 
   Lotta Hildebrand (L) 
   Sofi Jonasson (M) 
   Jan Rydén (KD) 
   Per Andersson (S) 
   Linda Ohlsson (S) 
   Ulf Pyk (MP), jäv § 31 
   Bengt-Åke Lindell (SD) 
   Beatrice Persson (SD) tjänstgör för Anna-Lena Jönsson (SD) 
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  Anders Johnsson, kultur- och fritidschef 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
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valtningen i uppdrag att inkomma med förslag på vilka 
lokaler som kan avyttras 

2023/51 11 - 12 

§ 31 Arrangörsbidrag för kulturföreningar 2023 2023/10 13 - 16 
§ 32 Verksamhetsstöd för kulturverksamheter 2023 2023/36 17 - 18 
§ 33 Redovisning av delegationsbeslut 2023 2023/22 19 
§ 34 Meddelande 2023 2023/23 20 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2023/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt fastställande av justeringstid  

  
  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att justera dagens protokoll utses Per Andersson (S). 
• Justeringen äger rum den 24 mars.  

 
 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2023/20 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av föredragslista  

  
  
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna dagens föredragslista.  
 
 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2023/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Öppen

  
Aktuell Information  

Ärendebeskrivning 
 
 

1. Studiebesök på verksamheterna.  
 
   

    
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2023/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2024 - Investeringar  

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till investeringar för budget år 
2024 samt plan för åren 2025–2028.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 12 mars 2023. 
Budgetskrivelse 2024 - Investeringar. 
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna budgetskrivelse avseende investeringar för budget år 2024 samt plan 
för 2025–2028. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2023/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Öppen

  
Ekonomisk uppföljning 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning för februari månad år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 15 mars 2023 
Ekonomisk uppföljning, månadsrapport februari 2023 
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna den ekonomiska uppföljningen, månadsrapport februari 2023. 
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Revisionen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2021/46 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Framtid idrotts- och fritidsanläggningar  

Ärendebeskrivning 
 
Inom nämndens ansvarsområde ingår bland annat att ansvara för kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar samt att främja och utveckla anläggningarna för kultur, idrott och fritid 
samt friluftsliv.  
 
Avtal med entreprenör gällande drift av Korsavadsanläggningen, Tobisviksbadet och 
Hammenhögsbadet avslutades 2022-12-31. Enligt beslut 2021-12-14 fick förvaltningen i 
uppdrag att göra en upphandling av driften med avtalsstart 2023-01-01. Förfrågningsunder-
laget godkändes enligt beslut 2022-06-21 och samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra upphandling. Förfrågningsunderlaget publicerades kort efter beslut men fick 
avbrytas efter meddelande från Samhällsbyggnadsförvaltningen om att renoveringen av 
Korsavadshallens yttertak blivit mer omfattande och kom till att påverka simhallens plane-
rade uppstart efter sommaruppehåll. 
 
Enligt beslut 2022-08-25 § 60 avbröts de aktuella upphandlingarna ”driftentreprenad av 
idrotts- och fritidsanläggningar” och ”grönyteskötsel”, förvaltningens uppdrag att göra en 
upphandling av driften från och med 2023-01-01 drogs tillbaka samt uppdrag gavs att driva 
berörda anläggningar i egen regi som en tillfällig åtgärd under år 2023.  
 
Tobisviksbadet drabbades i september 2022 av översvämning i maskinrummet vilket resul-
terade i omedelbar stängning av anläggningen. Under januari meddelade Samhällsbygg-
nadsförvaltningen att anläggningen inte kommer vara driftklar till sommarsäsong 2023 
utan renoveringarna drar ut på tiden ytterligare ett år.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att simhallen ska stå driftklar under första kvar-
talet av 2024. Tidplan för renovering av tak på Korsavadshallen samt planerade åtgärder 
invändigt i simhallen innehåller dock fortfarande osäkra faktorer såsom bygglovshantering, 
upphandlingsförfarande och leveranstider. Under renoveringsarbetet kommer delar av 
Korsavadshallen stängas av och tillfälliga lösningar kommer krävas för entré, kiosk samt 
personalutrymmen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 6 mars 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-08-25 § 60 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-21 § 49 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-14 § 109  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 29 forts   Dnr 2021/46 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Yrkanden 
 
Peter Rimsby (M) yrkar bifall till förslaget.  
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt driva idrotts- och fritidsanläggningar i  

kommunal regi.  
 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2023/51 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende från Peter Rimsby (M) om att ge förvaltningen i uppdrag 
att inkomma med förslag på vilka lokaler som kan avyttras  

Ärendebeskrivning 
 
Under år 2021 gjordes en utredning om nyttjandet av de uthyrningsbara lokalerna med 
önskan om att få ekonomi i lokaluthyrningen. Sammanställningen redovisades 18 maj 
2021. Enligt beslut 2023-02-21 fick förvaltningen i uppdrag att bereda fråga kring initia-
tivärende gällande förslag på vilka lokaler som kan avyttras för att sänka förvaltningens kost-
nader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 6 mars 2023 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-02-21 § 21 
Sammanställning uthyrningsbara lokaler, dnr 2020/80  
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och verkställs 15.10 – 15.15 
 
Förslag till tillägg till beslut på sammanträdet 
 
Allianspartierna lägger förslag att Skillinge gymnastiksal läggs till i listan för uppsägning. 
 
Avstå från att delta i förslaget 
 
Per Andersson (S) avstår från tillägget att Skillinge gymnastiksal kan sägas upp. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag mot tillägg till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat bifalla förvaltningens beslutsförslag med  
tillägget. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 30 forts   Dnr 2023/51 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ge förvaltningen i uppdrag att säga upp följande internhyresavtal inom tidsintervall 
innan förlängning: 
Hallagården 
Budolokal, Jonebergshallen 
Kvarnfot i Brantevik 
Vitemölla källa 
Skillinge gymnastiksal 
 

• Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till interntaxa inför år 2024.   
  
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2023/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arrangörsbidrag för kulturföreningar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Under 2022 har en bidragsöversyn genomförts och kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-
12-20 att anta nya bidragsformer och nya bidragskriterier inför 2023.  
 
Nytt för 2023 är att några bidrag har plockats bort, nya bidrag har tillkommit och sökande i 
olika kategorier – till exempel idrottsföreningar och kulturföreningar – är berättigade till olika 
typer av bidrag.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2023 avsatt totalt 718 tkr till arrangörsbidrag 
för kulturföreningar. 
 
Gällande arrangörsbidrag för kulturföreningar:  
 

• Bidragsansökan skulle vara inkommen i Interbook Go. 
• Bidragsansökan var enbart öppen i Interbook Go för bidragsberättigade ideella före-

ningar inom kategorin kulturföreningar. 
• Sista dag att ansöka om arrangörsbidrag för kulturföreningar var den 15 februari. 

 
Till 2023 års ansökningstillfälle har totalt 25 ansökningar inkommit i Interbook Go.  
 
Ytterligare en ansökan har skickats in via e-post till Kontakt Simrishamn – en ansökan från 
aktiebolaget Schhh Production AB. Bolaget har ansökt om 60 000 kr i kultur- och arrangörsbi-
drag (det bidrag som upphörde att gälla 2022). Bolag är inte bidragsberättigade för arrangörs-
bidrag för kulturföreningar. 
 
 
Antal ansökningar 
inkomna i Inter-
book Go till an-
sökningstillfället 
på 2023 års budget 

Total summa att 
fördela 2023 av 
arrangörsbidrag 
för kulturföre-
ningar 

Total ansök-
nings-summa för 
samtliga ansök-
ningar 

Kulturföreningarnas 
totala beräkna-
de/uppskattade kost-
nader för arrange-
mangen 

25 ansökningar  718 000: - 1 396 050: - 4 977 250: - 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse den 9 mars 2023 
Bidragskriterier för arrangörsbidrag för kulturföreningar 
Ansökningshandlingar     
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 31 forts   Dnr 2023/10 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Jäv 
 
Ulf Pyk (MP) och Hasse Bengtsson (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Yrkanden 
 
Allianspartierna yrkar en omfördelning av bidragen med att höja bidraget till Borrby bokby 
med 10 000 kronor, att höja bidraget till Scen Österlen med 10 000 kronor, att avslå bi-
dragsutdelning till Österlens konstförening BOSK. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Per Andersson (S) lägger ett tilläggsyrkande att förslaget till Albo Härads hembygdsföre-
ning minskas med 4000 kronor och fördelas till Scen Österlen. 
 
Beslutsgång  
 
Ordföranden konstaterar att kultur- och fritidsnämnden godkänt Allianspartiernas yrkande 
om omfördelning. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Per Anderssons (S) tilläggsyrkande och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutat avslå detsamma. 
 
Votering är begärd och ska verkställas. 
 
Omröstning 
 
Den som bifaller Per Anderssons tilläggsyrkande röstar JA. 
 
Den som avslår Per Anderssons tilläggsyrkande röstar NEJ 
 
Omröstningen utfaller med 5 JA-röster; Per Andersson (S), Linda Ohlsson (S),  
Carl-Arne Åhlin (S), Bengt-Åke Lindell (SD) och Beatrice Persson (SD) mot 4 NEJ röster; 
Peter Rimsby (M), Sofi Jonasson (M), Lotta Hildebrand (L) och Jan Rydén (KD) 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bifalla Per Anderssons (S) tilläggsyrkande. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 31 forts   Dnr 2023/10 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att fastställa fördelningen av 2023 års arrangörsbidrag för kulturföreningar på bi-
dragssumman 718 tkr med omfördelning av bidragen med att höja bidraget till 
Borrby bokby med 10 000 kronor, att höja Scen Österlen med 10 000 kronor, att 
avslå bidragsutdelning till Österlens konstförening BOSK 
 

• Minska Albo Härads Hembygdsförenings bidrag med 4000 kronor som fördelas till 
Scen Österlen. 
 

• Bidragen fördelas enligt följande: 
  
 Albo Härads Hembygdsförening   5 000 kr 
 Borrby bokby 50 000 kr 
 Convenium Österlen 15 000 kr 
 Fritiof Nilsson Piraten sällskapet 10 000 kr 
 Föreningen frukostmöten i Simrishamn 45 000 kr 
 Gösta Wernersällskapet 50 000 kr 
 Kiviks Arts vänner  5 000 kr 
 Kiviks turism 15 000 kr 
 Museum och arkiv på Kivik 28 000 kr 
 Pro Musica – för årets kammarkonserter 30 000 kr 
 Pro Musica – för Musik i äppelriket 30 000 kr 
 Ribbingsbergs kulturförening 10 000 kr 
 Rikstolvan konst ideell förening 30 000 kr 
 Scen Österlen                                                     144 000 kr 
 Simrishamns filmstudio 30 000 kr 
 Simrishamns musikkår 30 000 kr 
 Simrishamns orkesterförening 15 000 kr 
 Simrishamns riksteaterförening                         130 000 kr 
 Sjöbackakörens vänner   1 000 kr 
 Skillinge teaters vänner 20 000 kr 
 Skulpturpark Österlen 10 000 kr 
 Skördetid på Österlen Avslag 
 Österlens kammarkör  5 000 kr 
 Österlens konstförening BOSK Avslag 
 Östra Tommarps föreläsningsförening                10 000 kr  
  
 Schhh Production AB Avslag 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 31 forts   Dnr 2023/10 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 

 
 Albo Härads hembygdsförening 
 Borrby bokby 
 Convenium Österlen 
 Fritiof Nilsson Piratensällskapet 
 Föreningen frukostmöten i Simrishamn 
 Gösta Wernersällskapet 
 Kivik arts vänner 
 Kiviks turism 
 Museum och arkív på Kivik 
 Pro Musica – för årets kammarkonserter 
 Pro Musica – för Musik i äppelriket 
 Ribbingsbergs kulturförening 
 Rikstolvan konst ideell förening 
 Scen Österlen 
 Simrishamns filmstudio 
 Simrishamns musikkår 
 Simrishamns orkesterförening 
 Simrishamns riksteaterförening 
 Sjöbackakörens vänner 
 Skillinge teaters vänner 
 Skulpturpark Österlen 
 Skördetid på Österlen 
 Österlens kammarkör 
 Österlens konstförening BOSK 
 Östra Tommarps föreläsningsförening 
 Schhh Production AB 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2023/36 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Verksamhetsstöd för kulturverksamheter 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Under 2022 har en bidragsöversyn genomförts och kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-
12-20 att anta nya bidragsformer och nya bidragskriterier inför 2023.  
 
Nytt för 2023 är att några bidrag har plockats bort, nya bidrag har tillkommit och sökande i 
olika kategorier är berättigade till olika typer av bidrag.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget för 2023 avsatt totalt 450 tkr till verksamhetsstöd 
för kulturverksamheter. 
 
Gällande verksamhetsstöd för kulturverksamheter:  
 

• Bidragsansökan skulle vara inkommen i Interbook Go. 
• Bidragsansökan var enbart öppen i Interbook Go för kulturverksamheter som får 

verksamhetsstöd från Region Skåne. 
• Sista dag att ansöka om verksamhetsstöd för kulturverksamheter var den 15 februari. 

 
Till 2023 års ansökningstillfälle har totalt fem ansökningar inkommit i Interbook Go. 
 
Ytterligare en ansökan har skickats in via e-post till kultur- och fritidsnämnden – en ansökan 
från Garageprojektet Hammenhög. Garageprojektet Hammenhög har ansökt om 30 000 kr i 
verksamhetsstöd. Detta bidrag kan dock enbart sökas av kulturverksamheter som får verksam-
hetsstöd från Region Skåne. Sökanden är inte bidragsberättigad. 
 
Antal ansökningar 
inkomna i Inter-
book Go till an-
sökningstillfället 
på 2023 års budget 

Total summa att 
fördela 2023 av 
verksamhetsstöd 
för kulturverksam-
heter  

Total ansök-
nings-summa för 
samtliga ansök-
ningar 

Kulturverksamheternas 
totala beräkna-
de/uppskattade kostna-
der för verksamheten 

5 ansökningar  450 000: - 520 000: - 9 196 600: - 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse den 9 mars 2023 
Bidragskriterier för verksamhetsstöd för kulturverksamheter 
Ansökningshandlingar   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 32 forts   Dnr 2023/36 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkanden 
 
Per Andersson yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och verkställs 15.50 – 15.55. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har enhälligt beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att fastställa fördelningen av 2023 års verksamhetsstöd för kulturverksamheter på bi-
dragssumman 450 tkr enligt beslutsförslag:  
 
Gylleboverket 85 000 kr 
Kivik Art Centre 85 000 kr 
Skillinge Seriefestival 20 000 kr 
Skillinge teater                                                             130 000 kr 
Östra Skånes konstnärsgrupp                                       130 000 kr  
Garageprojektet Hammenhög                                           Avslag 
   

 
Ordförande godkänner följande anteckning till protokollet: 
 
Anteckning till protokollet 
Jan Rydén (KD) kan konstatera att Ribbingsbergs kulturförening och Skillinge teater får 
kommunalt stöd, medan Branteviks IF/Musik under stjärnorna inte erhåller sådant stöd. 
Enligt Jan Rydéns uppfattning snedvrider bidragsreglerna konkurrensen mellan olika kon-
sertarrangörer och bör därför bli föremål för översyn. 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 

 
 Gylleboverket 
 Kivik Art Centre 
 Skillinge Seriefestival 
 Skillinge Teater 
 Östra Skånes Konstnärsgrupp  
 Garageprojektet Hammenhög     
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2023/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegationsbeslut 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstepersoner och ordfö-
rande i enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.  
 
Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  Däremot får 
kultur- och fritidsnämnden återta delegation eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse den 13 mars 2023 
Delegationsbeslut perioden 2023-02-15 – 2023-03-13  
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden  
2023-02-15 – 2023-03-13   

 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2023/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Meddelande 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelanden redovisas som information: 
 

• Beslut KS 2023-02-15 Initiativärende från Pia Ingvarsson S – Åtgärder för         
ekonomisk balans Anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster. 
 

• Inbjudan från Stiftelsen Borrby Scoutgård, 2023-03-01 
       

     
     
_______ 
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