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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Plats och tid Stora Salen, kulturhuset Björnen, klockan 17:30 – 19:13 
Ajournering 18:47 – 18:51 

Beslutande Se bilaga  
Övriga deltagare Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, (digitalt) §§ 14 – 26 

Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 14 – 26 
Annika Hoppe, förvaltningschef, (digitalt) §§ 18 – 26 
Josefine Ahlin, ekonom, (digitalt) §§ 14 – 19 
 
 

 
 

Plats och datum Stationen, torsdagen den 11 mars klockan 19:30 
      
    

   
Sekreterare Amer Lukac 

      
    

   
Ordförande Linda-Marie Camper (S) 

       
    

   
Justerande Per Erik Holmén (L)  
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NÄRVAROLISTA 
Nämndens ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare markeras 
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          Stig Rådström (C) 
Ordförande  

---       

Linda Marie Camper (S)  
1:e vice ordförande 

X       

Eva Nilsson (M) 
2:e vice ordf. 

X       

Stig Rune Thell (S) X       
Sofia Hultberg (C) X       

Per Erik Holmén (L)  X       
            Liubov Sundström (KD)    X       

Hampus Servin (SD)   X       
Hampus Svensson (SD) ---       

ERSÄTTARE            
Richard Ridwall (S)Tjg.      X       

Kerstin Andersson (S)          ---       
Anneli Servin (SD)Tjg. X       

Ulf Söderström (M)  ---       
Wolfgang Andersson (SD) ---       

Totalt         
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2021-03-11 

Kfn § 14 
 
Fastställande av föredragningslista 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår:  

• Ärenden till/från de kommunala råden 
• Redovisning av delgivningar 
• Redovisningar av delegationsbeslut 
• Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser 
• Övriga ärenden 

 
Per-Erik Holmen (L) väcker ett övrigt ärende om ”att gå över till digitala möten 
under våren”. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ändringarna ovan. 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 15 
 
Förvaltningens information 
Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, informerar om: 

• Information om kulturprisnomineringar 
• Bordtennisklubben, träff med tjänstemän och ev politik. 
• Workshop om Vision och styrmodell 
• Pågående projekt 
• Information om projekt Söderåsen 
• Arbete pågår med gymnastikföreningen 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 16 
 
Beslutslogg 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen informerar om att 
beslutsloggen inte är uppdaterad.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar beslutsloggen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 17 
 
Överflytt av investeringsmedel 
Dnr KFND 2021/5 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag på framställan om överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021. Förslaget innebär att Kultur- och 
fritidsnämnden anhåller om överföring av kvarstående investeringsmedel på 
1 805 000: -. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-01-11 
Sammanställning och redogörelse för kvarvarande investeringsmedel 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anhålla om 
överföring av medel omfattande 1 805 000: - enligt förvaltningens underlag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anhålla om överföring av medel 
omfattande 1 805 000: - enligt förvaltningens underlag. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 18 
 
Årsredovisning KFN 2020 
Dnr KSFD 2021/10 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning 2020 för KFN 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-02-17 
Årsredovisning 2020 KFN 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna och 
fastställa årsredovisning 2020 för KFN 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna och fastställa årsredovisning 
2020 för KFN. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 19 
 
Uppföljning av 2020 års internkontroll 
Dnr KFnD 2019/67 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av upprättad internkontrollplan för nämndens verksamhet har 
gjorts i enlighet med nedanstående. I enlighet med kommunens reglemente för 
intern kontroll har nämnden en skyldighet att löpande granska och följa upp sin 
verksamhet i det interna kontrollsystemet. Internkontroll är ett medel för att 
uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen. Nämnden ska inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Möjliga kontrollområden för intern kontroll har identifierats. För 
varje område har gjorts en riskanalys som syftar till att synliggöra vilka risker 
som finns, det vill säga vilka aktiviteter eller händelser som kan påverka en 
organisations förmåga att uppnå sina mål.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Uppföljning av Internkontrollplan för kultur och 
fritidsnämnden 2020 
Intern kontroll – uppföljning 2020 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 
Kultur och fritidsnämnden 2020. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänner uppföljningen av internkontrollplan för Kultur och fritidsnämnden 
2020. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen  
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 20 
 
Svar till kommunstyrelsen – åtgärder för ekonomisk balans 2020 
Dnr KFND 2021/2 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har anmodats att till kommunstyrelsen inkomma 
med ett förtydligande kring anledningar till budgetunderskott 2020 samt 
åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med redogörelse för underskott 2020 och åtgärder för 
budgetbalans 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara 
kommunstyrelsens anmodan 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 anmodan med 
föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 21 
 
Väckt ärende av Eva Nilsson (M) om konstbegåvade elever på 
kulturskolan 
Dnr KFND 2020/38 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) har väckt ett övrigt ärende om konstbegåvade elever på 
kulturskolan. I ärendet yrkas: 

• Att det betalas ut ett konststipendium till konstbegåvade elever på 
kulturskolan. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-06 § 91 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till det väckta ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det väckta ärendet. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 22 
 
Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 2022 
Dnr KFND 2021/20 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till reviderade taxor och avgifter för KFN 
att börja gälla from 22-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av taxor och avgifter 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade taxor 
och avgifter KFN 2021 att börja gälla from 2022-01-01 
 
Eva Nilsson (M) yrkar på att taxeändring avseende ’Gräsplan’, ’Ishallen’ och 
’Idrottshallar’ för gruppen ”Träning 21-” görs med 50% istället för med 100%. 
Per-Erik Holmen (L) yrkar bifall till Eva Nilssons (M) yrkande. 
Liubov Sundström (KD) yrkar bifall till Eva Nilssons (M) yrkande. 
Anneli Servin (SD) yrkar bifall till Eva Nilssons (M) yrkande. 
Ordförande yrkar bifall till Eva Nilssons (M) yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Eva Nilssons (M) yrkande med bifallsyrkande från Per-Erik 
Holmén (L), Liubov Sundström (KD), Anneli Servin (SD) och ordförande 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Att taxeändringen inom ’Gräsplan’, ’Ishallen’ och ’Idrottshallar’ för gruppen 
”Träning 21-” görs med 50% i stället för med 100%, i övrigt föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderade taxor och avgifter för KFN att börja 
gälla from 2022-01-01. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 23 
 
Omvärldsanalys 2022 - Kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KFND 2021/21 
 
Sammanfattning 
Omvärldsanalys Kultur- och fritidsnämnden 2022 har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Omvärldsanalys Kultur- och fritidsnämnden 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna Kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys 
för 2022. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner omvärldsanalys för 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 24 
 
Undantag från årsmöteskrav 
Dnr KFND 2021/19 
 
Sammanfattning 
Pga rådande pandemi och dess påverkan på föreningslivets möjligheter att 
genomföra årsmöte krävs tillfälliga avsteg från regelverken för föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-03-02 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tillfälliga 
avsteg från bidragsregelverket enligt beskrivning i tjänsteskrivelsen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tillfälliga avsteg från 
bidragsregelverket enligt beskrivning i tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 25 
 
Rapport från konstgruppen 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) ställer en fråga till kultur- och fritidschef Jonny Norrby 
angående beslut om att utse ny utställare utan att stämma av med konstgruppen. 
 
Jonny Norrby bemöter frågan på sittande möte. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2021-03-11 

Kfn § 26 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende från Per-Erik Holmén (L) om att gå över 
till digitala möten under våren 
 
Sammanfattning 
Per-Erik Holmén (L) Väcker ett övrigt ärende om att ha digitala nämndsmöten, 
då pandemin fortfarande råder. Per-Erik Holmén (L) yrkar på att Uppdra till 
förvaltningen att sätta upp en plan för digitala möten under våren. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Bifaller det väckta ärendet. 
 
Expedieras 
Kultur- och fritidsenheten 
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