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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Victoria Benedictsson 1
Tisdagen den 13 februari 2018 kl. 17:00–20:15

Beslutande

Thore Lennartsson (C), ordförande
Håkan Hansson (S), 1:e vice ordförande
Gerty Holst (-), 2:e vice ordförande
Anette Persson (M)
Anders Malmgren (M), tjänstgörande ersättare för Svend Östergaard (SD)
Majvi Nilsson (C), tjänstgörande ersättare för Maja Törngren Uddgård
(KD)
Monica Frank (L), tjänstgörande ersättare för Agneta Larsson (L)

Övriga deltagande

Harriet Olsson Strange (S)
Tomas Ringberg, förvaltningschef
Marcus Kulle, kultur- och fritidschef
Bo Jönsson, förvaltningssekreterare
Petra Kuritzén, verksamhetsansvarig kultur och evenemang §§ 1-5
Madeleine Palmaer, ekonom §§ 1-7

Utses att justera

Gerty Holst (-)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset måndagen den 19 februari kl. 10.00

Paragrafer

1 - 13

Sekreterare

Bo Jönsson
Ordförande

Thore Lennartsson (C)
Justerande

Gerty Holst (-)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Datum för anslags uppsättande

2018-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Bo Jönsson

Datum för anslags nedtagande

2018-03-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden

§1

Val av justerare och tid för justering

Beslut
Att jämte ordförande justera protokollet utses Gerty Holst (-)
Plats och tid: Måndagen den 19 februari kl. 10.00
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden

§2

Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet
Ingen anmälan om jäv
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden

§3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Ärendet ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2017” utgår från
föredragningslistan och kommer att redovisas vid Kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2018-03-13
Kultur- och fritidsnämnden beslutar därefter att godkänna
föredragningslistan
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/060

§4

Medborgarförslag - önskemål om artister
till Kulturkalaset

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå lämnat medborgarförslag
Motivering till beslut
En egen webbsida för Hörby Kulturkalas är i dagsläget inte aktuellt då det
krävs resurser som inte är avsatta för 2018. Däremot kan detta bli en fråga
för framtidens evenemang

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun mottog 2017-05-07 ett medborgarförslag med förslag att
medborgare i kommunen ska få önska artister till Kulturkalaset via en
hemsida för Kulturkalaset
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-28 att
medborgarförslaget fick ställas och att medborgarförslaget överlämnades
till Kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut
Petra Kuritzén, verksamhetsansvarig för kultur och evenemang redovisar:
Hörby KulturKalas har sedan starten 2002 haft förmånen att tillsammans
med Hörbys näringsliv kunna erbjuda nationella artister av rang. I takt med
att allt fler besökare hittar till Hörby KulturKalas har även engagemanget
bland medborgarna vuxit. Man har uttryckt ett behov av att få göra sin röst
hörd i urvalet av artister
Projektledningen för Hörby KulturKalas har tagit fram en
kommunikationsplan med målet att ytterligare involvera Hörbys
medborgare i artisturvalet. Kommunikationsplanen innehåller följande
steg:
Barn och unga. För att fånga upp barnens och ungdomarnas önskemål
håller Hörby Ungdomsstyrelse öppna workshops på Aktivitetshuset i
februari för ungdomar mellan 13-17 år. Även tre klasser i åk 2 besöks av
projektledningen för Hörby KulturKalas i syfte att samla in önskemål från
barn i 7-8-årsåldern
Sociala medier. En dialog med medborgarna på Hörby kommuns officiella
hemvist i sociala medier - Facebooksidan ”Hörby KulturKalas”. Under
januari och februari månad sker en kampanj där medborgare har möjlighet
att tycka till om vilken artist de vill se
Unga med funktionsvariationer. I syfte att nå unga med
funktionsvariationer, hålls en artistworkshop inom ramen för LSSJusterande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
verksamheten på Aktivitetshuset i februari
Näringslivet och det ideella föreningslivet. I Hörby KulturKalas
engagerar sig varje år över 20 företag och ideella aktörer. Under träffar i
februari och mars samlas önskemål kring artist in från näringsliv och
ideella föreningar
I det inskickade medborgarförslaget ställs frågan huruvida ungdomar kan
skapa en egen hemsida för Hörby KulturKalas. Projektledningen bedömer
att Facebooksidan ”Hörby KulturKalas”, där ungdomar har varit med och
skapat sidan, på ett tydligt och ändamålsenligt sätt motsvarar behovet av en
kommunikativ plattform. Sociala medier är i dag den arena där evenemang
på ett kostnadseffektivt sätt har möjlighet att nå ut till en bred allmänhet.
En egen webbsida för evenemanget är därför i dagsläget inte aktuellt då det
kräver resurser som inte är avsatta för 2018. Däremot kan detta komma att
bli en fråga för framtidens evenemang.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå lämnat medborgarförslag
Motivering till beslut
En egen webbsida för Hörby Kulturkalas är i dagsläget inte aktuellt då det
krävs resurser som inte är avsatta för 2018. Däremot kan detta bli en fråga
för framtidens evenemang
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08--28
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/094

§5

Revidering av policyn ”Stöd och bidrag för
föreningar och studieförbund i Hörby
kommun 2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ändamål, villkor och riktlinjer
för evenemangsbidrag samt kreativ ungdom, i enlighet med presenterad
version av Stöd och bidrag till föreningar, arrangörer och studieförbund i
Hörby kommun
Kultur- och fritisnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med
uppföljande information vid nämndens sammanträde 2018-06-12

Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-12-12 att
revidera stöd och bidrag till föreningar och studieförbund i Hörby kommun
år 2018 i enlighet med förvaltningens förslag
Petra Kuritzén verksamhetsansvarig för kultur & evenemang redovisar:
Enligt Hörby kommuns evenemangsstrategi 2017-2020 , antagen av
kommunfullmäktige i november 2016, skall ett evenemangsbidrag införas
som syftar till att ta till vara, utveckla och stärka Hörbys
evenemangsarrangörer. Det finns även angivet i Hörby kommuns kulturoch fritidspolitiska program 2016-2021 att vill man öka kommunens
attraktivitet genom arrangemang och evenemang: ”Ett brett och dynamiskt
evenemangsutbud är en del av en levande bygd och en del av en expansiv
ort där arbetstillfällen skapas och dit besökare kommer för att uppleva
ortens utbud av aktiviteter och evenemang”
Förvaltningen har även fått i uppdrag att se över stödet till unga som
producerar evenemang. Stödformen kreativ ungdom har tidigare varit
begränsade till evenemang och projekt med enbart kulturell inriktning.
Stödet föreslås fortsättningsvis även omfatta evenemang och projekt i
vidare bemärkelse och inom fler genrer
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ändamål, villkor och riktlinjer
för evenemangsbidrag samt kreativ ungdom, i enlighet med presenterad
version av Stöd och bidrag till föreningar, arrangörer och studieförbund i
Hörby kommun
Beslutsunderlag

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Förslag på reviderad policy: Stöd och bidrag till föreningar, arrangörer
och studieförbund i Hörby kommun
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/006

§6

Bokslut/Verksamhetsberättelse 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
Verksamhetsberättelsen för år 2017

Sammanfattning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden redovisar ett sammantaget underskott på 82.000
kr vid 2017 års utgång. De enskilt största avvikelserna är Kulturkalaset 40.000 kr, Hörby Marknad -40.000 kr och föreningsbidragen - 48.000 kr
Kultur- och fritidschef Marcus Kulle redovisar verksamhetsmått och
uppföljning av nämndens kortsiktiga mål och ekonom Madeleine Palmaer
redovisar investeringar och personalstatistik
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelsen
för år 2017
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2017
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/007

§7

Barnbokslut 2017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Barnbokslut för år 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2011-08-09 att inrätta
Barnbokslut i Hörby kommun. Varje nämnd ska lämna en årlig rapport i
samband med årsredovisningen. I rapporten ska berörda nämnder
presentera:
1. Vilka åtgärder har respektive nämnd vidtagit under året för att förbättra
situationen för utsatta barn/ungdomar
2. En plan ska presenteras på förebyggande insatser inom området för
kommande år
3. Rapport från ungdomsstyrelsen ska lämnas
Kultur- och fritidschef Marcus Kulle redovisar förslag till innehåll i
Barnbokslut 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Barnbokslut 2017
Beslutsunderlag
Barnbokslut 2017
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2016/017

§8

Revidering av det kultur- och
fritidspolitiska programmet 2016-2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna revideringen av det
kultur-och fritidspolitiska programmet i enlighet med förvaltningens
förslag

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-21 att
anta det kultur- och fritidspolitiska programmet för åren 2016-2021
Kultur- och fritidschef Marcus Kulle presenterar ett förslag till revidering
av det kultur-och fritidspolitiska programmet med förslag på
inriktningsmål 2018-2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna revideringen av det
kultur-och fritidspolitiska programmet i enlighet med förvaltningens
förslag
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag på revidering av det kultur- och fritidspolitiska
programmet 2016-2021
Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2016-0412 § 34
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/003

§9

Ansökan om ersättning från Askeröds IF

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om retroaktivt stöd
med hänvisning till nämndens policydokument ”Stöd och bidrag till
föreningar och studieförbund i Hörby kommun 2018”

Sammanfattning av ärendet
Askeröds IF genomförde under julhelgerna sin traditionella Askecupen på
Lågehallarna.
Efter att ha haft bekymmer med säkerhet och ordning under 2016 års
turnering, beslutade föreningen att anlita vakter inför 2017. En insats som
kostade arrangemanget 12 000:- och som föreningen nu anser att
kommunen ska bekosta
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om retroaktivt stöd
med hänvisning till nämndens policydokument ”Stöd och bidrag till
föreningar och studieförbund i Hörby kommun 2018”
Beslutsunderlag
Skrivelse från Askeröds IF
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Beslutet skickas till
Askeröds IF
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/001

§ 10 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av meddelanden och lägger
ärendet till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 2017-12-14 angående parkering
Hörby Marknad
Region Skånes beslut - Bidrag till Hörby Bibliotek
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden

§ 11 Information
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Marcus Kulle, kultur- och fritidschef
Redovisar fjolårets budget för Kulturkalaset samt att intäkterna från
kommunens partners sammantaget reducerats inför Kulturkalaset 2018.
Prognosen för årets Kulturkalas är ett minus på ca. 50.000 kr och
förutsättningarna för framtidens Kulturkalas behöver hanteras via
budgetberedningen
Redovisar ritningar och tidplan för till/ombyggnad av Lågehallarna.
Ärendet ska beredas av Kommunstyrelsens arbetsutskott och
Kommunstyrelen innan Kommunfullmäktige tar beslut i frågan,
förhoppningsvis vid sitt sammanträde i mars månad. Ärendet kommer att
diskuteras i samverkan med personalorganisationerna 2018-02-15
Redovisar beviljade statliga medel och ärendet återkommer vid Kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2018-03-13
Diskussion om Kulturkvartetet initieras till Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2018-03-13
På frågan om banan för mountainbike i Hörby är ett kommunalt initiativ
svarar Marcus Kulle att så är inte fallet utan det är intresserade ungdomar
som startat verksamheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/097

§ 12 Delegationsbeslut - februari 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut och lägger ärendet till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Thore Lennartsson, Kultur-och fritidsnämndens ordförande
Årets Kulturstipendium 2017 tilldelas Eva Grip med motiveringen:
Med en smittande berättarglädje som inte lämnar någon oberörd, och med
sitt starka engagemang för Hörbys 1600-talshistoria, har Eva Grip
utvecklat bygden och Prästgårdparken i Östra Sallerup till att bli ett av
Skånes mest intressanta kulturminnen och besöksmål. Eva Grip har, under
sina uppskattade guidningar, förtrollat barn och vuxna med sina berättelser
om den mytomspunna prästen Jöns Henriksson och hans gåtfulla park. Eva
Grip uträttar en kulturgärning för bygden som låter tala om sig långs
utanför Hörbys gränser
Samverkansavtal med Skåneidrotten avseende år 2018 (Dnr KFN
2017/102)
Marcus Kulle, kultur- och fritidschef
Per-Albin Borhammar är anställd som utvecklare kultur/fritid från och med
2018-01-26
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut och lägger ärendet till handlingarna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kultur- och fritidsnämnden

§ 13 Initiering av ärenden
Sammanfattning av ärendet
Inga nya ärenden initieras
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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