
1  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 

Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-19.00 
 

Beslutande 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 

Thomas Lindqvist (PF), ordförande 
Robert Lövdahl (M), ledamot  
Luis Miguel Caneo (S), ledamot  
Andreas Olsson (C), ledamot 
 
 
 
Göran Olsson, kultur- och fritidschef 
Magnus Almström, fritidsintendent 
Agneta Henriksson, förvaltningsassistent 
Ewa Zachau, sekreterare 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Gabriel Jansson, badchef 
Maria Nauclér, verksamhetsledare för musikskolan 
 

Utses att justera Robert Lövdahl Luis Miguel Caneo 
Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2012-02-27 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 
1 - 17 

  

  
Ewa Zachau 

 

 Ordförande   

  
Thomas Lindqvist  

 

 Justerare   
  Robert Lövdahl Luis Miguel Caneo 

 

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2012-02-14 
Datum för anslags uppsättande 2012-02-28 Datum för anslags nedtagande 2012-03-21 
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret 

Underskrift  
 Ewa Zachau 

 
 



2  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
  
 
 
 § 1 
 

Bokslut 2011 Dnr 2012.4 
 
Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen föredrar upprättat 
förslag till bokslut för år 2011 enligt bilaga till § 1 

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
      

att med godkännande överlämna bokslut för år 2011 till kommun-
fullmäktige enligt upprättat förslag. 

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
 



3  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 2 
 
 Uppföljning för internkontrollplan år 2011 Dnr 2011.5 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-02-16 att granska följande 
objekt 2011: 

 
 Kontroll av nämndsbeslut 
 Kontroll av lönehantering 

 
Förvaltningen har inkommit med rapport om genomförd granskning 
enligt bilaga till § 2. 

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
      

att den interna kontrollen är tillräcklig 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2011, samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
 



4  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 3 
 
 Förslag till internkontrollplan för år 2012 Dnr 2012.6 

 
 Förvaltningskontoret har upprättat förslag på granskningsobjekt 2011   
 enligt bilaga till § 3. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att      anta förslag till internkontrollplan för år 2012 samt, 
att      överlämna internkontrollplan för år 2012 till kommunstyrelsen. 
 

 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 Delgivning 
 Ekonomichef 
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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 4 
 

Revisionsrapport: Granskning av insatser för barn och 
unga med särskilda behov Dnr 2011.54 

 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
granskat insatser till barn och unga med särskilda behov. Syftet 
har varit att bedöma om socialnämnden säkerställer att arbetet 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Revisorerna anser att det är ytterst viktigt att ett kraftfullt 
helhetsgrepp tas om stöd och insatser för barn och unga. Svar 
önskas från respektive nämnd och kommunstyrelsen på vilka 
åtgärder som kommer att vidtas med utgångspunkt från 
rapportens iakttagelser. Revisorerna önskar särskilt svar på hur 
nämnderna och kommunstyrelsen framöver avser att tillförsäkra 
barn och unga möjligheten till det stöd de behöver. 
 
Revisorerna önskar svar senast 2012-02-14 
 
Ordföranden har gett förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 
inkomma med ett förslag till svar till revisorerna. 
 
Förvaltningschefen har inkommit med förslag till svar enligt bilaga 
till § 4. 

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       anta skrivelsen som sin egen, samt  
att       överlämna densamma till revisionen. 
 
 

 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Delgivning 
Revisorerna 
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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 5 
 

Inriktning allmänkultur Dnr 2012.7 
 
Från förvaltningen efterfrågas en inriktning för allmänkulturen 
som kan fungera vägledande för hur verksamheter skall 
prioriteras. 

  
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att    uppdraga åt förvaltningschefen att fortsätta påbörjat 
arbete med Kultur- och fritidsplan, samt 

att      särskilt arbeta för att en kulturgaranti skall införas. 
 

 
 
 



7  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  
 § 6 
 

Musikskolan Dnr 2011.45 
 
Musikskolans verksamhetsledare Maria Nauclér deltar och 
informerar om läget för musikskolan och svarar på frågor.  
Musikskolan har i nuläget drygt 100 elever och ytterligare 50 i 
kö. För att tillgodose önskemål undersöks möjlighet att utöka 
timantal.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att      uppdraga åt förvaltningschefen att inför kommande 
upphandling av musikskola begära in anbud på 45, 50 
och 55 undervisningstimmar / vecka. 
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KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 7 
 

Ugglebadet Dnr 2011.63 
 
Badchef Gabriel Jansson rapporterar från verksamheten på 
Ugglebadet och svarar på frågor angående alternativ för 
minskade kostnader, sommarpersonal, servering och 
öppettider. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att      uppdraga åt Göran Olsson att kontakta tekniska kontoret 
för att undersöka vilka uppvärmningskostnader en 
eventuell tidigareläggning av utomhussäsongen skulle 
innebära samt vilka kostnader anläggandet av en 
beachvolleyplan skulle bli. 

 
att      uppdraga åt Gabriel Jansson och Göran Olsson att 

undersöka olika alternativ för att dela sommarpersonal 
med andra förvaltningar för att anpassa badets 
bemanning efter väderleken. 

 
att      uppdraga åt Gabriel Jansson och Göran Olsson att 

undersöka möjligheten att i framtiden lägga ut badets 
servering på någon näringsidkare i stället. 

 
att vid varje nämndssammanträde få en ekonomisk rapport 

från Ugglebadet  
 
att bjuda in Gabriel Jansson för uppföljning på kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde 20120327 
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KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
  
 § 8 
 

Regelsystem för uthyrning av idrottsanläggningar  
Dnr 2011.12 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-05-16 att uppdra åt 
förvaltningen att presentera en checklista på vad hyresgästen skall 
kontrollera efter de gånger man nyttjat kommunens lokaler. Checklistan 
skulle medfölja de bokningsbekräftelser som skickades ut i augusti. 
 
Fritidsintendenten informerade på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2011-12-07 att checklistorna har haft effekt på ordningen 
i idrottshallarna. 
 
Dock händer det fortfarande att saker försvinner eller går sönder utan 
att det rapporteras och då uppstår frågan vem som blir 
ersättningsskyldig.  
Nämnden diskuterade om det finns möjlighet att debitera den förening 
som var den sista hyresgästen innan skadan rapporteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-12-07uppdra åt 
kommunchefen att undersöka vilka legala begränsningar som kan 
finnas för att kräva ersättning enligt ovan. 
 
Kommunchefen har nu inkommit med ett svar där han skriver att det 
rättsligen är fullt möjligt att bifoga en checklista som skickas ut i 
augusti. Av checklistan bör framgå att föreningen är ansvarig att innan 
och efter aktiviteten undersöka att redskap och inventarier ör hela och 
funktionsdugliga vid äventyr att den annars blir ersättningsskyldig 
motsvarande kostnaden att ersätta trasiga redskap och inventarier. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag på  
           skrivning att tillfoga checklistan där föreningens ansvar 
           preciseras, samt  
att       uppdra åt fritidsintendenten att presentera en färdig  
           checklista med ovannämnda tillägg på nämndens  
           sammanträde 2012-08-21. 
 
Delgivning 
Kommunchefen 
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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 9 
 

Senior School Dnr 2012-8 
 
Fritidsintendent Magnus Almström informerar om Senior Sport 
School, ett samprojekt mellan Region Skåne, Skåneidrotten, 
Hushållningssällskapet och lokala idrottsföreningar.  
Magnus Almström meddelar att Perstorps kommun kommer att 
deltaga 2013 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
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KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 10 
 

Persgården Dnr 2012.9 
 
Fritidsintendent Magnus Almström informerar om att Perstorps 
Fastighets AB är intresserade av att hyra ut idrottsanläggningen 
som finns i anslutning till Persgården.  
Information om hyreskostnader inväntas från Sulev Pull, 
Perstorps Fastighets AB 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

att       tacka för informationen. 
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KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 
 § 11 
 

Årets företagare Dnr 2012.3 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vänt sig till presidiet för 
kultur- och fritidsnämnden för att diskutera arrangemangen 
kring utdelandet av olika priser i kommunen. 
 
Förslag finns att dela ut priset för årets företagare i samband 
med firandet av nationaldagen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-02-01 att 
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillse att priset för 
årets företagare delas ut i samband med firandet av 
nationaldagen. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
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KOMMUN 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 § 12 
 

Förberedelser inför Kulturparlamentet den 2 mars 2012  
Dnr 2012.10 
 
Förvaltningschefen informerar om att han, tillsammans med 
övriga kommuner i Skåne Nordost deltagit i en förberedelse- 
konferens inför det regionala Kulturparlamentet den 2 mars 
2012. 
 
Förberedelsegruppen har enats om att särskilt fokusera på  
utvecklingsområdena Bibliotek, Kulturella kreativa  
näringar/kulturturism, Barn och unga och Mångfald. 
 
På Kulturparlamentet kommer Perstorps kommun att 
representeras av kultur- och fritidsnämndens ordförande och 
förvaltningschefen.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
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Sammanträdesdatum 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
  
 § 13 
 

Samgåendet kring biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst 
Dnr 2010.25 
 
Förvaltningschefen informerar om samgåendet kring ett 
gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst. 
Samgåendet går helt enligt tidsplan och biblioteket har stängt 
under perioden 16 februari – 1 mars för datasystemsbyte och 
utbildning. Bibliotekspersonalen ser fram emot samarbetet och 
de nya möjligheterna samgåendet innebär i form av utökad 
service för kunder/låntagare. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
 



15  
 PERSTORPS  

KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2012-02-14 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 § 14 
 

Gemensamt bidragssystem för studieförbunden i Skåne 
Nordost Dnr 2012.2 
 
Agneta Henriksson informerar om att Perstorps kommun 
tillsammans med övriga sex kommuner i Skåne Nordost deltar i 
ett gemensamt studieförbundsprojekt. Syftet med projektet är 
att skapa en samsyn kring studieförbundens roll och 
verksamhet i kommunerna samt att undersöka möjligheterna för 
gemensamma riktlinjer och liknande system gällande 
fördelningen av kommunala bidrag till studieförbunden. 
 
Projekttiden är 2011-2012 och finansieras till största delen av 
projektmedel från Kultur Skåne. 
 
En projektledare på halvtid har anställts och har hittills 
genomfört kartläggning, datainsamling, analys och rapport. 
Resultatet är nu ute på remiss hos samtliga studieförbund och i 
mars kommer resultatet att spridas ute i kommunerna. 
 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-03-27 
kommer projektledare Lilian Müller att närvara för att redogöra 
för remissutfallet. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 § 15 
 

Nya och gamla motionsslingan Dnr 2012.11 
 
Magnus Almström och Kultur- och Fritidsnämndens ordförande  
informerar om hur långt planerna kommit på att anlägga en ny 
motionsslinga i anslutning till en av de befintliga. Thomas 
Lindqvist undersöker var man kan lägga till en ny.  

 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
 § 16 
 

Bidrag till konstgräsplan Dnr 2012.12 
 
 
Magnus Almström informerar om att eventuellt söka bidrag till 
konstgräsplan och att han den 28 mars kommer att träffa 
Skånes Fotbollsförbund för information och diskussion. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att       tacka för informationen 
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 § 17 
 

Perstorpsfestiavalen/Woodrock Dnr 2012.13 
 
 
Förvaltningschefen informerar om att han för diskussioner med 
såväl ABF som företagarföreningen om att eventuellt 
genomföra Woodrock i anslutning till Perstorpsfestivalen. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

att       tacka för informationen.   
 
 


