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Nämndens ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga. 
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 Linda Marie Camper (S)  
Ordförande  

 
X 

X      

Sofia Hultberg (C) 
1:e vice ordförande 

X X      

Eva Nilsson (M) 
2:e vice ordf. 

X  X     

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

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

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

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

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

Peter Lindberg (SD) ---       
Totalt   4 4 1    
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 66 
 
Godkännande av dagordning 
 
Ordförande yrkar på att följande punkter utgår: 

• Redovisning av delegationsbeslut 
• Ärenden till och från de kommunala råden 
• Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med ändringarna ovan. 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 67 
 
Förvaltningens information 
 
Sammanfattning 
Jonny Norrby, informerar om konst, kultur och bibliotek: 

• Utställning i konsthallen, 30 oktober, eventuellt vernissage om det är 
lämpligt utifrån pandemin. 

• 230 tkr har man fått för konstprojekt från Region Skåne nästa år utifrån 
deras kulturplan. 

• Biblioteket, författarbesök den 9 november av Julia Tuvesson med 
kokboken ”Käka grönt” 

• Invigning av barnavdelning på biblioteket, familjedag 13 november. 
• Kulturgaranti med barn och unga med Isabella Amirell 
• Kulturparlament med Rantafej, 24 november, på Dunkers i Helsingborg 

 
Bengt Nordén, fritidschef, informerar om: 

• Två hallar förväntas vara färdigställda inom 7-9 månader. Gällande 
Tingdalshallen kommer man att göra en gemensam upphandling med 
skolan. Den 19-20 oktober har man bjudit in föreningar där syftet är få 
information om verksamhet i lokalen och vilken utrustning som 
förväntas. 

• Uppföljning av Beslutsloggen 
• Utegym i Kvidinge som till en början var tänkt vid Prästamarken, men 

man ansåg inte från miljökontoret att Prästamarken var en lämplig plats. 
Tekniska gav andra alternativ: Badet eller vid ”Midsommarparken” 

• Utegym vid Tingvalla 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsloggen 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 68 
 
Månadsuppföljning KFN september 2021 
Dnr KFND 2021/23 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat månadsuppföljning för september 2021 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning KFN september 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-09-13 
 
Yrkanden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och fastställa 
månadsuppföljning september 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 september 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 69 
 
Fyllnadsval till arbetsutskottet 
Dnr KFND 2018/51 
 
Sammanfattning 
Nämnden har att förrätta fyllnadsval till arbetsutskottet för en ordinarie tillika 
förste vice ordförandeplats samt en ersättarplats som tidigare tillhört 
Centerpartiet. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att utse Sofia Hultberg (C) till ordinarie ledamot tillika 
förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Sofia Hultberg (C) yrkar på att utse Ulf Liljankoski (C) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och finner att dessa 
bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Sofia Hultberg (C) till ordinarie ledamot 
tillika förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och Ulf 
Liljankoski (C) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Expedieras 
Akten 
HRSC 
Valda förtroendevalda 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 70 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i kultur- och fritidsnämndens reglemente 
Dnr KFND 2021/38 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som 
leder till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda 
och förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. 
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar 
föreslås ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-10-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera kultur- 
och fritidsnämndens reglemente genom att tillföra att ansvar för arbetsmiljön 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kommunfullmäktige besluta att revidera kultur- och fritidsnämndens 
reglemente genom att tillföra att ansvar för arbetsmiljön inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 71 
 
Sammanträdesplan 2022 
Dnr KSFD 2021/209 
 
Sammanfattning 
Nämnder, utskott och fullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 
kommande år. Varje politiskt organ beslutar sina egna tider, men 
kommunstyrelsen bereder i enlighet med beredningstvånget i kommunallagen 
även kommunfullmäktiges sammanträdestider.  
Ordförande har enligt gällande styrdokument (reglemente) möjlighet/rätt att 
flytta sammanträdestider och datum.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-09-28 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anta förslag till sammanträdesplan för 2022 
innebärandes följande datum: 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 13 
september, 11 oktober, 8 november, 13 december.  
 
Förmöten hålls från 17:30-18:00, och mötet startar 18:00. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för 
2022 innebärandes följande datum: 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 13 
september, 11 oktober, 8 november, 13 december.  
 
Förmöten hålls från 17:30-18:00, och mötet startar 18:00. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Extern webbsida 
Lokalbokning 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 72 
 
Svar till kommunstyrelsen angående återremiss av begäran av anslag till 
Fritidsbank 
Dnr KFND 2021/27 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet gällande finansiering av uppstart 
av Fritidsbank till KFN för att se över om man kan driva Fritidsbanken på ett 
annorlunda/mer kostnadseffektivt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-09-13 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-08-11 § 148 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara 
återremissen med föreliggande tjänsteskrivelse.  
 
Per Erik Holmén (L) yrkar för Åstorpsalliansen (M, L, KD) att: 

• Förvaltningen utreder samlokalisering för Fritidsbanken med redan 
existerande verksamheter. 

• Förvaltningen utreder möjligheten att inom existerande budget göra 
prioriteringar för att bemanna Fritidsbanken 

 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Ordförande ställer Åstorpsalliansens (M, L, KD) tilläggsyrkanden under 
proposition och finner att dessa bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar besvara återremissen med föreliggande 
tjänsteskrivelse samt att; 

• Förvaltningen utreder samlokalisering för Fritidsbanken med redan 
existerande verksamheter. 

• Förvaltningen utreder möjligheten att inom existerande budget göra 
prioriteringar för att bemanna Fritidsbanken 

 
Protokollsanteckning 
Ulf Liljankoski (C) meddelas möjlighet att lämna in en protokollsanteckning. 
Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras: Akten, Kommunstyrelsen  
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 73 
 
Begäran om hyresfrihet från Bowlingen 
Dnr KSFD 2021/35 
 
Sammanfattning 
Åstorps bowlingklubbars förening har inkommit med en begäran om 
hyresbefrielse under 2021 pga. ekonomiska svårigheter kopplade till pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby 
Minnesanteckningar från möte mellan Kultur och fritid och Åstorps 
bowlingklubbars förening 
Verksamhetsplan från Åstorps bowlingklubbar förening 
Nyttjanderättsavtal bowlinghall 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Åstorps 
bowlingklubbars föreningar hyresbefrielse under 2021 under förutsättning att 
nedan stipulerade villkor uppfylls: 

• Alliansföreningen skyndsamt till förvaltningen presenterar 
verksamhetsplan som redovisar åtgärder och aktiviteter för att generera 
intäkter och stärka ekonomisk bärighet 

• Alliansföreningen skyndsamt omförhandlar sin överenskommelse med 
entreprenör för kiosk/servering 

• Alliansföreningen löpande rapporterar uppföljning av sina åtgärder 
under resterande del av 2021. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Åstorps bowlingklubbars 
föreningar hyresbefrielse under 2021 under förutsättning att nedan 
stipulerade villkor uppfylls: Alliansföreningen skyndsamt till 
förvaltningen presenterar verksamhetsplan som redovisar åtgärder och 
aktiviteter för att generera intäkter och stärka ekonomisk bärighet 

• Alliansföreningen skyndsamt omförhandlar sin överenskommelse med 
entreprenör för kiosk/servering 

• Alliansföreningen löpande rapporterar uppföljning av sina åtgärder 
under resterande del av 2021 

Expedieras 
Akten, Kultur- och fritidsenheten, Åstorps bowlingklubbars förening 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 74 
 
Fördelning av extra föreningsbidrag 
Dnr KFND 2021/36 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har innevarande år tilldelat kultur- och fritidsnämnden ett 
utökat anslag om 200 tkr att användas till extra föreningsbidrag. Förvaltningen 
har i samråd med KFN AU tagit fram förslag på fördelning av dessa medel. 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärende om fördelning av extra 
föreningsbidrag för komplettering av kriterier 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-09 § 61 
Tillfälligt föreningsstöd 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-09-13 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar anta kriterierna för 
fördelning av extra föreningsbidrag enligt bilagt förslag. 
 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar på att under ”principer” tillägga: 

• Att verksamheter som är inriktade på ungdomar under 18 år prioriteras 
vid fördelningen. 

• Att det sökta beloppet inte kan överstiga grundbidraget 
• Att förening ska vara skuldfri gentemot kommunen eller kommunens 

bolag 
 
Per Erik Holmén (L) begär att ärendet avgörs genom votering. 
 
Voteringsordning 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning, den som 
bifaller ordförandes yrkande röstar Ja, och den som bifaller Åstorpsalliansens 
(M, L, KD) yrkande röstar Nej.  
 
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 4 Ja-röster, 4 nej-röster 
och 1 som avstår ifrån att delta i voteringen, vilket innebär att ordförandes 
utslagsröst avgör, vilket innebär att ordförandes yrkande vinner kultur- och 
fritidsnämndens bifall. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga 
(§ 74). 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta kriterierna för fördelning av extra 
föreningsbidrag enligt bilagt förslag. 



Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur Justerandes signatur              Utdragsbestyrkande 

13(18) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 74, forts 
 
Reservation 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 75 
 
Revidering kriterier kulturpris och kulturstipendium 
Dnr KSFD 2021/33 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att se över och 
revidera kriterierna för Åstorps kommuns kulturpris och kulturstipendium 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-05-12 § 40 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar revidera kriterierna 
för Åstorps kommuns kulturpris och kulturstipendium enligt föreliggande 
förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar revidera kriterierna för Åstorps kommuns 
kulturpris och kulturstipendium enligt föreliggande förslag. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 76 
 
Väckt ärende av Per Erik Holmén (L) och Liubov Sundström (KD) om 
revidering av riktlinjer för kulturpris och kulturstipendium 
Dnr KFnD 2021/36 
 
Sammanfattning 
Under förra sammanträdet önskade jag nominera en pristagare till kulturpriset. 
Denna pristagare är anställd i kommunen. Enligt ordförande var denna 
nominering inte möjlig på grund av de riktlinjer som finns för kulturpriset. 
Dessa riktlinjer skulle de beskriva att anställda inom kommunen inte kan 
erhålla kulturpriset. Riktlinjerna fanns publicerade på kommunens hemsida. 
Jag gick in på hemsidan efter sammanträdet och kunde inte finna information 
om detta villkor för nomineringar dagen efter sammanträdet. Det innebär att 
korrekt information inte har getts inför beslutet om kulturpristagare under 
sammanträdet. 
Liberalerna och Kristdemokraterna yrkar: 

• att nämnden i sina beslut kring kulturpriset ska följa de riktlinjer som 
faktiskt finns publicerade kring nomineringsprocesserna. 

• Att riktlinjer som finns kring kulturpriset som är publicerade på 
hemsidan hålls aktuella och korrekta 

• Att anställda inom kommunen ska kunna erhålla kulturpriset 
fortsättningsvis 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10 § 51 
Initiativärende KFN 2021-06-10 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bifalla ärendet. 
 
Per Erik Holmén (L) yrkar bifall till ärendet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Per Erik Holmén (L) 
under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Det väckta ärendet bifalles. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 77 
 
Motion (SD) Upplysta motionsslingor 
Dnr KSFD 2020/259 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande tillgång till prydliga och 
upplysta motionsslingor i Åstorps kommun. Enligt motionsskrivarna är 
fritidsaktiviteter ett viktigt begrepp där tillgång till motionsslingor är en viktig 
del. Motionsskrivarna menar vidare att ur ett trygghetsperspektiv ska 
motionsslingorna vara välkomnande oavsett vilken tidpunkt på dygnet det än 
är. 
 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 
yrkar att: 

- Berörd förvaltning sammanställer en redogörelse för kommunens 
motionsslingor och i vilket skick de befinner sig i. 

- Berörd förvaltning får i uppgift att se över möjlighet om det finns 
rimlighet till fler upplysta motionsslingor i kommunen. 

- Berörd förvaltning säkerställer att belysning existerar för samtliga 
motionsslingor. 

 
Beslutsunderlag 
Motion (SD) - Upplysta motionsslingor 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 131 
Tjänsteskrivelse från Bengt Nordén, fritidschef, 2021-09-06 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
  



Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur Justerandes signatur              Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 78 
 
Motion (SD) Badhushallens framtid 
Dnr KSFD 2020/256 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande Badhushallens framtida 
användning.  Motionsskrivarna anser att Badhushallen är underdimensionerad 
och undermålig för de som har verksamhet förlagd där. 
 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de 
yrkar att: 

- Berörd förvaltning skyndsamt presenterar rådande situation för 
Badhushallen md yttrande för berörda verksamheter och föreningar som 
använder byggnaden samt skriftligen presenterar framtidsplanerna för 
de nödvändiga åtgärder Badhushallen står inför till kommunstyrelsen 
och kultur och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Motion (SD) - Badhushallens framtid 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-08-31, § 122 
Tjänsteskrivelse från Bengt Nordén, fritidschef, 2021-09-06 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
  



Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur Justerandes signatur              Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2021-10-14 

Kfn § 79 
 
Väckt ärende av Per Erik Holmén (L) om bordtennisen och andra 
föreningars lokalbehov i Åstorps kommun 
Dnr KFnD 2021/9 
 
Sammanfattning 
Det stora behovet av tränings- och matchtillfällen för olika föreningar har 
funnits i vår kommun under en lång tid. De senaste fem åren har läget varit 
ganska akut, därav beslut 2015 om en ny hall på Bjärshög som kom att 
benämnas arrangemangshall. En ny idrottshall som skulle möjliggöra för fler 
föreningar att få möjlighet till att kunna utöva sina olika idrotter oavsett vilken 
nivå eller syfte träningen har. 
 
En av de föreningar som drabbats hårdast av koinmimens bristande planering 
och långsiktighet är bordtennisen. De har bedrivit sin idrott i en omodern och 
icke ändamålsenlig lokal, Haganäshallen. I samband med framtagandet av den 
nya hallen på Bjärshög stod det ganska klart att bordtennisen inte skulle få 
möjlighet att bedriva sin idrott där. Hur ser planen ut framöver och vilken 
dialog har hållits med bordtennisföreningen angående lämplig lokal utifrån 
förslaget till lokalförsörjningsplan? 
 
Beslutsunderlag 
Väckt ärende av Per Erik Holmén 
Svar på Interpellation 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-09 § 64 
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-11 § 13 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse ärendet besvarad med hänvisning till 
interpellationssvaret.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktigebeslut 
Kultur- och fritidsnämndens anser ärendet besvarat med hänvisning till 
interpellationssvaret. 
 
Expedieras 
Akten 



PROTOKOLLSANTECKNING  
 
Jag stödjer förslaget men skickar med till förvaltningen att i framtida liknande beslut bör 
beslutsunderlaget innehålla utökad redovisning av olika ekonomiska alternativ som har vägts emot 
varandra. 
 

 

 

Ulf Liljankoski (C) 

  



Reservation till förmån för 
 
Åstorpsalliansen yrkar att följande punkter ska läggas till under rubriken 
principer: 
 
Att föreningar med verksamheter som riktar sig mot ungdomar under 18 år 
särskilt ska prioriteras i fördelningen av bidraget 
 
Att det sökta beloppet inte kan överstiga föreningens grundbidrag 
 
Att föreningen ska vara skuldfri i förhållande till kommunen och kommunens 
bolag 
 
Eva Nilsson (M),  Liubov Sundström (KD), Ulf Söderström (M), Per Erik Holmén 
(L) 
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