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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2021-11-11 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan 17:30 – 18:55 
Ajournering 18:08 – 18:38 

Beslutande Se bilaga  
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 80 – 88 

Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, §§ 80 – 88 
Annika Hoppe, förvaltningschef, §§ 80 – 88 
 

 
 

Plats och datum Stationen, onsdagen den 17 november klockan 15:00 
      
    

   
Sekreterare Amer Lukac 

      
    

   
Ordförande Linda-Marie Camper (S) 

       
    

   
Justerande Eva Nilsson (M)   
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

NÄRVAROLISTA 
Nämndens ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare markeras 
tjg. 
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 Linda Marie Camper (S)  
Ordförande  

X       

Sofia Hultberg (C) 
1:e vice ordförande 

X       

Eva Nilsson (M) 
2:e vice ordf. 

X       

Stig Rune Thell (S) X       
Per Erik Holmén (L)  X       

       Liubov Sundström (KD)  X       
Hampus Servin (SD) ---       

Anna-Lena Olsson (SD) X       
Ulf Liljankoski (C) X       
ERSÄTTARE            

Richard Ridwall (S)   X       
Kerstin Andersson (S)     X       

Ulf Söderström (M)  X       
Marika Lindberg (SD) Tjg.  X       

Peter Lindberg (SD) ---       
Totalt         
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 80 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att följande punkter utgår: 

• Ärenden till och från de kommunala råden 
• Eventuella kurs- och konferensinbjudningar 
• Eventuella övriga ärenden 

 
Eva Nilsson (M) väcker två övriga ärenden om ”Handlingar i tid inför 
sammanträden” och om ”Senior Sport School”. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med ändringarna ovan. 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 81 
 
Förvaltningens information 
 
Sammanfattning 
Jonny Norrby, informerar om: 

• Familjedag på biblioteket den 13:e november med invigning av ny 
barnavdelning. Tal av kommunchefen. 

• Konsert den 18:e november, Travelling John 
• Invigning av konstverk i Hyllinge skog som hölls den 5 november 
• 24 november, kulturpolitiska överläggningar med Region Skåne på 

förmiddagen, och sedan Rantafej på eftermiddagen 
• Minnesanteckningar från möte med föreningarna 
• Beslutsloggen 
• Sökta extrabidrag utifrån tidigare nämndsbeslut 
• Investeringar inom KFN utifrån Kommunfullmäktiges budget  
• Tjänster inom BIN där det finns beröringspunkter med KFN 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsloggen 
Minnesanteckningar från möte med föreningarna 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 82 
 
Månadsuppföljning KFN oktober 2021 
Dnr KFND 2021/23 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en månadsuppföljning efter oktober månad. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning KFN oktober 2021 
 
Yrkanden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och fastställa 
månadsuppföljning oktober 2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och fastställa 
månadsuppföljning oktober 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 83 
 
Svar till Kommunstyrelsen – Åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021 
Dnr KFnD 2021/2 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har anmodats att till kommunstyrelsen inkomma 
med en handlingsplan med förslag på hur man kan effektivisera verksamheten 
för att få en budget i balans. Handlingsplanen har återremitterats av 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för att få förtydligande i 
underlaget som man fått. Föreliggande tjänsteskrivelse innehåller 
förtydliganden och är uppdaterad mot bakgrund av beslut om budget 2022 som 
sedan handlingsplanens tillkomst fattats av fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-10-06 § 178 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-11-11 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden besvarar kommunstyrelsens 
återremiss med begäran om förtydligande med föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens återremiss med 
begäran om förtydligande med föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 84 
 
Förvaltningsövergripande redovisning och handlingsplan gällande 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021  
Dnr KFnD 2021/42 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön och har 
till uppgift att årligen upprätta en arbetsmiljöplan gällande systematiskt 
arbetsmiljöarbete, utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för 
redovisning. Arbetsmiljöplanen ska redovisa hur målen för föregående år har 
följts upp och formulera nya mål för innevarande år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-11-04 
Redovisning av uppföljning av 2020 års arbetsmiljöarbete och handlingsplan 
för 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att överlämna underlaget till HR-avdelningen som 
information och uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
Per Erik Holmén (L) yrkar på att förvaltningen i sin löpande text hänvisar till 
nämndens mål för verksamheterna, utifrån hållbar framtid, ett hälsofrämjande 
arbetssätt som präglar alla våra verksamheter.  
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna underlaget till HR-
avdelningen som information och uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt förvaltningen i sin löpande text hänvisar till nämndens 
mål för verksamheterna, utifrån hållbar framtid, ett hälsofrämjande arbetssätt 
som präglar alla våra verksamheter. 
 
Expedieras 
Akten 
HR-avdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

 
Kfn § 85 
 
Diskussion om Intern kontrollplan 2022 samt Prioriterade fokusområden 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har efterfrågat en diskussion med nämnden inför kommande 
arbete och beslut om prioriterade fokusområden samt utifrån vilka delar 
nämnden önskar ska  ingå i en intern kontroll-plan för året 2022. Ärenden ska 
beslutas under sammanträdet i december. 
Under diskussionen framkommer en önskan från nämnden om att kultur riktad 
mot äldreomsorg/särskilda boenden ska prioriteras mer än tidigare, samt ett 
medskick att under intern kontroll ska man smala av de kontrollområden som 
redan ingår i andra uppföljningar och fokusera på sådant som kan orsaka 
ekonomisk skada eller förtroendeskada utifrån lagar och förordningar. 
 
Underlag: 
Intern kontrollplan 2021 
Arbetsmaterial gällande prioriterade fokusområden för diskussion 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar diskussionen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 86 
 
Väckt ärende av Eva Nilsson (M) – om handlingar i tid 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) väcker ett övrigt ärende om att handlingar till nämnden ska 
skickas ut i tid i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens reglemente. 
Till sammanträdet skickades handlingar ut först den 8 november. 
 
Ordförande bemöter det väckta ärendet och besvarar det med att handlingar 
fortsatt ska skickas ut i enlighet med reglementet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Det väckta ärendet anses besvarat.  
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PROTOKOLL 
2021-11-11 

Kfn § 87 
 
Väckt ärende av Eva Nilsson (M) – om Senior Sport School 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) väcker ett övrigt ärende om att utreda ett införande av Senior 
Sport School. Senior Sport School är ett samverkansprojekt med Region Skåne 
som syftar till att skapa ett hälsosamt åldrande och inspirera till en aktiv och 
meningsfull fritid. Senior Sport School innefattar 12 veckor av schemalagda 
aktiviteter där 20-25 deltagare träffas två gånger i veckan, en dag där man har 
idrott och en dag där man har teori kring hälsa. Kostnad har varit ca 300 
kr/person. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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