SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 1
Tisdagen den 20 april 2021 kl 17:00–19:00

Beslutande

Peter Johansson (SD), ordförande
Anders Hansson (SD), 1:e vice ordförande
Thore Lennartsson (C), 2:e vice ordförande
Emelie Mortier (L)
Thea Kärrman (KD)
Åse Persson (S)
Anette Persson (M)

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Thea Kärrman (KD)
29–46
Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden 2021-04-26 kl. 17:00

Sekreterare

Malin Granqvist Malmberg
Ordförande

Peter Johansson (SD)
Justerande

Thea Kärrman (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum för anslags uppsättande

2021-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden

Underskrift

Malin Granqvist Malmberg

Datum för anslags nedtagande

2021-05-19

Sida

1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Icke tjänstgörande ersättare

Per Persson Landqvist (S)
Eva Mellerström (M)
Christina Nilsson (SD)
Gerty Holst (SPI)
Monica Frank (L)

Övriga deltagande

Marcus Kulle, Kultur- och fritidschef
Malin Granqvist Malmberg, Handläggare/controller
Jesper Axelson, controller

Sida

2 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3 (23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning
§ 29

Ärende
Sida
Val av justerande och tid för justering ......................................................................................................4

§ 30

Anmälan om jäv ............................................................................................................................................5

§ 31

Godkännande av föredragningslistan ........................................................................................................6

§ 32

Initierade ärenden .........................................................................................................................................7

§ 33

Ekonomisk månadsrapport april 2021 ......................................................................................................8

§ 34

Investeringsplan 2021 ................................................................................................................................10

§ 35

Initierat ärende om utplacering av staty ..................................................................................................11

§ 36

Initierat ärende gällande fotbollsplaner ...................................................................................................12

§ 37

Aktivitetsytor Ludvigsborg .......................................................................................................................13

§ 38

Åtgärdspaket Covid-19 Föreningsbidrag 2021 ......................................................................................14

§ 39

Ansökan om investeringsbidrag Ringsjö simklubb ...............................................................................15

§ 40

Ansökan om projektbidrag för konstgräsplan .......................................................................................16

§ 41

Fördelning av verksamhetsbidrag Föreningen Levande Önneköp ....................................................17

§ 42

Lågedammsbadet utomhusverksamhet 2021 .........................................................................................18

§ 43

Utbildningsdag maj 2021 ...........................................................................................................................20

§ 44

Meddelanden ...............................................................................................................................................21

§ 45

Information .................................................................................................................................................22

§ 46

Delegationsbeslut - april 2021 ..................................................................................................................23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

§ 29 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Att jämte ordförande justera protokollet utses Thea Kärrman (KD)
Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 26 april kl. 17:00
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

§ 30 Anmälan om jäv
Sammanfattning av ärendet
Ingen anmälan om jäv.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

§ 31 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

§ 32 Initierade ärenden
Sammanfattning av ärendet
Inga initierade ärenden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/035

§ 33 Ekonomisk månadsrapport april 2021
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten. Vidare
beslutar nämnden att uppdra åt förvaltningen att administrera en skrivelse till
Kommunstyrelsen om utökad nettokostnadsram motsvarande 1,289 mkr (46,
289 mkr), som kompensation för Lågedammsbadets intäktförlust under
stängning.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ökade nettokostnader för perioden
motsvarande – 598 tkr. Kostnaderna för perioden är 966 tkr lägre än samma
period 2020. Intäkterna ligger även de på en lägre nivå i jämförelse med 2020,
1564 tkr.
Avvikelsen går helt att härleda till Lågedammsbadet som har hållit stängt för
allmänhetens bad under hela perioden.
Helårsprognos
Kultur och Fritidsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut
motsvarande 1,289 mkr mot tilldelad ram på 45 mkr och 1,793 mkr mot 2020
års resultat.
Lågedammsbadet prognostiserar ett intäktsbortfall mot ram motsvarande -2,8
mkr vilket är 2 mkr lägre än 2020. Årsprognosen bygger på att
Lågedammsbadet kan öppna upp för allmänhetens bad från 1/6 (anpassad
utifrån befintlig pandemilag) samt att verksamheten inomhus kan bedrivas
normalt från 1/9. Kultur- och Fritidsnämndens årsresultat är starkt beroende
av hur denna plan kan följas.
Ökningen mot 2020 under Kultur- och evenemang beror på helt inställd
verksamhet under 2020. Under 2021 genomförs verksamheten men anpassad.
Åtgärdsplan
Inför 2021 har ett antal åtgärder/effektiviseringar genomförts.
Effektiviseringarna är inräknade i prognosen
Extern hyreskontrakt för luftgeärsskytte uppsagt
Effektivisering av tjänster (70% av tjänst)
Sammanslagning personaldrift Lågedammsbad och

Justerande

Utdragsbestyrkande

170 tkr
340 tkr
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

Lågehallarna ger kostnadseffektivare lokalvård

125 tkr

Minska tryckt marknadsföring

65 tkr

Under perioden har effektiviseringar arbetats in:


Effektivisering av personal under tiden för anpassad verksamhet,
vilket innebär lägre kostnader för framför allt tim- och
visstidsanställningar



Lägre kostnader för material och övriga tjänster

För att kunna redovisa en budget i balans vid årets slut behöver ytterligare
kraftiga åtgärder göras som ger snabb effekt. Då mer än 50% av nämndens
kostnader är kopplade till fastigheter och 30% till personal är möjliga
kostnadsposter för besparingar med direkt effekt få.
Möjliga åtgärdsposter:


Ställa in evenemang och aktiviteter (kostnader för material och övriga
tjänster). Personalkostnad kvarstår



Minska/stoppa utbetalningen av föreningsbidrag och bidrag till
studieförbund



Minska/stoppa inköp av medier till bibliotek

Yrkanden
Thore Lennartsson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Månadsrapport 210331
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 73
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/033

§ 34 Investeringsplan 2021
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar om att hemställa hos Kommunstyrelsen
att 635 tkr ur Hörby kommunens investeringsbudget för 2021 avsätts för
Kultur- och Fritidsnämndens investeringsbehov enligt framlagt förslag, samt
att startbesked medges.

Sammanfattning av ärendet
I budgeten som antogs av KF 201130 §236 under investeringsplan är 8 mkr
avsatt 2021 för övrigt Hörby Kommun, inventarier etc.
Kultur- och Fritidsnämnden har följande behov av investeringar under 2021:
Utbyte (reinvestering) av underlag på multiarenan (spontanidrottsområdet vid
aktivitetshuset)
250 tkr
Utbyte (reinvestering) delar av skatepark
155 tkr
Iordningställande av skjuthall i Lågehallarnas gamla
entrè
160 tkr
Banavgränsningar (reinvestering) Lågedammsbadet
70 tkr
Totalt

635 tkr

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Investeringsplan 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/031

§ 35 Initierat ärende om utplacering av staty
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att Lågehallarna blir ny placering för
konstverket ”Flickan kammar håret” och ger förvaltningen i uppdrag att
administrera flytten.

Sammanfattning av ärendet
Under en stöldvåg för ett antal år sedan stals två offentliga konstverk i Hörby.
Kultur- och Fritidsnämnden beslutade vid det tillfället att plocka undan
konstverk som bedömdes som stöldbegärlig.
Anette Persson (M) initierade ett ärende med förslag att undersöka
möjligheten att placera konstverket ”Flicka som kammar håret” av skulptör
Bror Forslund (1909-1982) i Lågehallarna.
Förvaltningen har undersökt möjligheten och anser att Lågehallarnas
offentliga caféyta är en utmärkt plats för konstverket. Där kan konstverket
åter betraktas av offentligheten men på ett mer säkert sätt. Ett nytt fundament
och montageanordning behövs, anpassat efter miljön i Lågehallarna. Total
kostnad för att få konstverket på plats beräknas till 15 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Museichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/030

§ 36 Initierat ärende gällande fotbollsplaner
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna inventeringen samt
beskrivning av nuvarande skick och underhåll. Vidare ger nämnden
förvaltningen i uppdrag att bättre synliggöra vilka planer som är tillgängliga
för allmänheten samt att i samarbete med övriga förvaltningar/aktörer,
genom underhållsplaner, arbeta för att säkerställa ett gott långsiktigt skick på
arenorna.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Hörby initierade ett ärende gällande fotbollsplaner i Hörby
kommun, man vill att de befintliga fotbolls- och beachhandbollsplaner som
finns runt om i kommunen ska inventeras, ses över och iordningställas inför
sommarlovet.
Efter inventeringen vill Liberalerna att en underhållsplan skall tas fram för
årligt underhåll så att kommuninvånarna kan räkna med att de fotbollsplaner
som finns inom kommunens försorg löpande är i funktionsdugligt skick.
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en sammanställning över fotbollsoch beachhandbollsplaner som är tillgängliga för allmänheten, vilken
förvaltning som i dagsläget har ansvar för skötsel och underhåll samt
nuvarande skick. Det finns även fem planer som är föreningsdrivna som är
tillgängliga för allmänheten i kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med de förvaltningar och
föreningar som är ansvariga för underhåll på de olika planerna. Samtliga
planer kommer att vara i speldugligt skick till sommarlovet.
Kultur och Fritid har löpande tillsyn och underhåll över de planer som de
ansvarar för. För dessa planer finns en underhållsplan.
Gata/park genomför upprustning av varje plan i samband med översyn av
respektive lekplats. Gata/park har underhållsplan för dessa planer.
Gällande BUNs planer är det personal på skolorna som har tillsyn under
terminerna. Under loven är det oklart i dagsläget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Initierat ärende
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/029

§ 37 Aktivitetsytor Ludvigsborg
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom Idéstudie
Ludvigsborg och föreslår Kommunstyrelsen att besluta om investeringsmedel
(2,3 mkr) för att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i en hållbar utveckling behöver det finnas goda möjligheter för
medborgarna att ha ett aktivt och socialt liv. Särskilt viktigt är det att barn och
unga har tillgång till möten och aktiviteter nära hemmet. Ludvigsborg är ett
samhälle som växer och där det finns en avsaknad av mötesplatser för fysisk
aktivitet. Förvaltningen tillsammans med projektledare för SBF samt i dialog
med Ludvigsborgs byförening och Intresseföreningen för allhall i
Ludvigsborg har tagit fram en idéstudie om tänkbar utveckling av
aktivitetsytor i Ludvigsborg.
Beslutsunderlag
Idéstudie Ludvigsborg
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen arbetsutskott
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/045

§ 38 Åtgärdspaket Covid-19 Föreningsbidrag
2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslaget åtgärdspaket för
föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att
administrera ansökningsförfarandet och återkomma med förslag till
fördelning vid nämndens sammanträde 2021-06-15.

Sammanfattning av ärendet
Kompensationsstöd för Corona till kommunens bidragsberättigade
föreningar. Coronakrisen slår fortsatt hårt mot kommunens ideella
föreningar. Kultur- och fritidsnämnden vill stötta föreningarna genom att
inrätta ett kompensationsstöd för uteblivna intäkter och ökade kostnader i
spåren av pandemin. Förvaltningen föreslår att det är samma regler (bifogas)
denna gång som för de tidigare omgångarna. Perioden som föreningarna kan
söka för är 1/1-30/4 2021.
Beslutsunderlag
Kompensationsstöd Corona
Förvaltningens tjänsteskrivelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/028

§ 39 Ansökan om investeringsbidrag Ringsjö
simklubb
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Ringsjö simklubbs
bidragsansökan.

Sammanfattning av ärendet
Ringsjö simklubb ansöker om investeringsbidrag på 100 000:-. Detta för att
investera en utökning av nuvarande tidtagningssystem. Efter investeringen
skulle föreningen få möjlighet att nyttja alla banor både inomhus och
utomhus, eftersom tidtagningssystemet ska mäta både vid vändning och
målgång krävs det en utökning.
Föreningen har blivit tilldelad att arrangera årets Distriktsmästerskap för
Skåne och Blekinge. Något som föreningen hoppas kunna bli ett
återkommande arrangemang om man kan genomföra det på en hög kvalitativ
nivå. Hörby ligger centralt i Skåne och ses därför som en bra placering av ett
DM.
Genom att investera i ett utökat tidtagningssystem kommer föreningen kunna
arrangera större tävlingar vilket kommer generera mer inkomster till
föreningen. Tryggas föreningens ekonomi kan föreningen fortsatt hålla ner
kostnaderna för barn och ungdomar.
Föreningen söker även bidrag från Sparbanksstiftelsen på 355 000:- och
ämnar att själva gå in med 50 590:-. På grund av situationen med COVID-19
har föreningen gått miste om mer än 60 000:- i intäkter och kan därför inte gå
in med mer själva.
Totalkostnad på investeringen: 505 590:- Ansökt från Hörby kommun:
100 000:Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är glädjande att Ringsjö
simklubb vill arrangera och blir tilldelade ett så stort arrangemang som DM.
Pandemin med COVID-19 påverkar fortsatt kommunens föreningar och
deras verksamhet i stor utsträckning. Kultur- och fritidsnämnden behöver
därför satsa stora delar av årets medel på stöd till förlorade intäkter på grund
av covidåtgärder i första hand. Kultur- och fritidsförvaltningen kan inte se att
utrustningen är en nödvändighet för klubben att bedriva verksamhet då de
inledningsvis kan låna utrustning för de få tillfälle det handlar om.
Beslutsunderlag
Ansökan
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2020/122

§ 40 Ansökan om projektbidrag för
konstgräsplan
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar
* Bevilja 400 tkr till Askeröds IF för anläggande av konstgräsplan
* Utöver de 400 tkr beviljas Askeröd IF en förlusttäckningsgaranti upp till 150
000 kr med uppmaning att hålla nere kostnaderna.
* Kultur och fritidsnämnden ska ges insyn i budget, anbud samt kostnader
innan, under och efter projektets gång.

Sammanfattning av ärendet
Askeröds If ansöker om bidrag för anläggande av konstgräsplan i Askeröd.
2102216 §13 Beslutade Kultur- och Fritidsnämnden: Kultur- och
Fritidsnämnden beslutar att skicka vidare ansökan till Kommunstyrelsen för
beslut. Nämnden ställer sig mycket positiva till projektet och rekommenderar
Kommunstyrelsen att bevilja Askeröds IF bidragsansökan för anläggandet av
konstgräsplan.
210412 §84 Beslutade Kommunstyrelsen:
Bevilja 400 tkr som nettokostnadsförstärkning år 2021 till Kultur- och
Fritidsnämnden för anläggande av konstgräsplan i Askeröd.Askeröd IF får en
förlusttäckningsgaranti upp till 150 000 kr med uppmaning att hålla nere
kostnaderna.Kultur och fritidsnämnden får insyn i budget, anbud samt
kostnader innan, under och efter projektets gång.
Yrkanden
Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Ansökan
Information om konstgräsprojekt
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-02-216
§ 13
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 84
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/049

§ 41 Fördelning av verksamhetsbidrag
Föreningen Levande Önneköp
Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsbidrag 2021 till
kulturföreningen Levande Önneköp i Hörby kommun i enlighet med
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till
kommunens bidragsberättigade kulturföreningar
Inför varje nytt verksamhetsår förs en dialog mellan förvaltningen och
representanter för de i Hörby kommun registrerade och godkända
kulturföreningar som avser söka verksamhetsbidrag nästkommande år
I denna dialog berörs bland annat föreningens planer inför nästkommande år,
deras behov av stöd för att kunna genomföra denna verksamhet, samt vilka
möjliga samarbeten och motprestationer man kan tänka sig att genomföra
Utifrån denna dialog arbetar förvaltningen fram ett förslag till avtal som
innefattar bidragets storlek samt de motprestationer kommunen förväntar sig
av föreningen
Verksamhetsbidraget för Levande Önneköp flyttades fram till nästkommande
nämnd då hyresvärden för Kulturhuset som föreningen bedriver sin
verksamhet i förändrades. I mars var det fortsatt osäkert hur vida föreningen
skulle kunna bedriva den planerade verksamhet i lokalen. Kultur- och
fritidschef Marcus Kulle redovisar följande förslag till avtal och bidrag till
kulturföreningen Levande Önneköp i Hörby Kommun år 2021
Levande Önneköp

55 550:-

Beslutsunderlag
Avtal avseende verksamhetsbidrag & motprestation
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Projektledare Kultur och evenemang
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida

18 (23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/046

§ 42 Lågedammsbadet utomhusverksamhet
2021
Beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om att
erbjuda två olika besöksalternativ till Lågedammsbadet och fastställer
avgifterna för besök på endast utomhusanläggningen till
Enkelbiljett friluftsbad
Vuxen 60:Ungdom 40:Familjebiljett 170:Klippkort friluftsbad 12 ggr
Vuxen 605:Ungdom 405:-

Sammanfattning av ärendet
På grund utav rådande pandemi och den nya pandemilagen är
Lågedammsbadets verksamhet i behov av att anpassas inför sommarsäsongen
Under sommarperioden juni – augusti har besökare i vanliga fall tillgång till
både inomhusbad samt utebad.
Som verksamhetsutövare har Hörby Kommun en skyldighet att följa de
restriktioner som finns gällande Covid-19 och den nya pandemilagen. Om
badet bedrivs i vanlig regi kommer endast 70 besökare få befinna sig samtidigt
i anläggningen.
För att så många som möjligt av invånarna i Hörby kommun ska kunna nyttja
badet under sommaren behöver verksamheten anpassas.
Förvaltningens förslag är att erbjuda två olika besöksalternativ. Ett alternativ
för att kunna nyttja hela anläggningen och ett alternativ att endast besöka
friluftsbadet (utomhusdelen). Kultur- och Fritidsnämnden behöver besluta
om olika taxor för sommarens verksamhet.
Ordinarie pris enkelbiljett = pris hela anläggningen
Vuxen 75:Ungdom 50:Familjebiljett (2 vuxna 2 barn) 200:-

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Prisförslag enkelbiljett friluftsbad
Vuxen 60:Ungdom 40:Familjebiljett 170:-

Ordinarie pris klippkort 12 ggr = pris hela anläggningen
Vuxen 750:Ungdom 500:Prisförslag klippkort friluftsbad 12 ggr
Vuxen 605:Ungdom 405:Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Verksamhetsansvarig på Lågedammsbadet
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20 (23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/047

§ 43 Utbildningsdag maj 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under nämndens utbildningsdag i maj
2021 genomföra utbildning i intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har en utbildningsdag 2021-05-18 och under
denna är det vanligt att nämnden besöker föreningar i kommunen.
På grund utav Covid-19 och läget i dagens samhälle finns anledning att inte
genomföra ett verksamhetsbesök och på så sätt förhindra smittspridning.
En utbildning i intern kontroll ska göras i varje nämnd och det kan vara
lämpligt att genomföra den i anslutning till nämndens sammanträde i maj
2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/001

§ 44 Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-01 § 32
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen sammanträde 2021-03-08 § 55
öppet brev gällande ekonomiskt stöd till föreningar
Inspektionsrapport miljö och hälsoskydd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

22 (23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden

§ 45 Information
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidschef Marcus Kulle informerar om:
Förändring av regler kring idrottsanläggningar
Planer för öppnande av Lågedammsbadet
Hörbys roll i Skånestafetten
Planer för ökad samverkan mellan inom Kultur-, fritids- och
utbildningsförvaltningen gällande uthyrning av gymnastiksalar
Planer för nationaldagsfirande 2021
Planerat stöd till kommuner för lovaktiviteter
Organisation av tjänstemän efter att nuvarande Kultur- och fritidschef lämnar
sin anställning.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2021/050

§ 46 Delegationsbeslut - april 2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut – april
2021.

Sammanfattning av ärendet
T.f. förvaltningschef
Beslut om upphandling av sport- och idrottsutrustning
Beslut om upphandling av tjänster och varor kopplade till teknik för
framställande av Kulturkalaset digitala-show samt tilldelningsbeslut
(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning B2)
Utvecklare idrott och fritid
Fördelning av verksamhetsbidrag 7- 25 samt 60.
(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D2)
Projektledare
Beviljat evenemangsbidrag
(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D3)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (23)

