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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Plats och tid Stora Salen, kulturhuset Björnen, klockan 17:30 – 19:03  
Ajournering 18:05 – 18:10 

Beslutande Se bilaga 
 

 

Övriga deltagare Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, §§ 1 – 17 
Annika Hoppe, förvaltningschef, (digitalt) §§ 1 – 17 
Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 1 – 17 
Bengt Norden, fritidschef, §§ 1 – 17 
 

 
 

Plats och datum Stationen, torsdagen den 11 februari klockan 19:20 
      
    

   
Sekreterare Amer Lukac 

      
    

   
Ordförande Stig Rådström (C)  

       
    

   
Justerande Per Erik Holmén (L)  
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2021-02-11 

 
NÄRVAROLISTA 
Nämndens ledamöter och ersättare 
samt omröstningsbilaga. 
Tjänstgörande ersättare markeras 
tjg. 
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          Stig Rådström (C) 
Ordförande  

X       

Linda Marie Camper (S)  
1:e vice ordförande 

---       

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  9       
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PROTOKOLL 
2021-02-11 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 1 
 
Fastställande av föredragningslista 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår:  

• Överflytt av investeringsmedel” utgår 
• Ärenden till/från de kommunala råden 
• Redovisning av delgivningar 
• Eventuella inbjudningar till kurser/konferenser 

 
Per Erik Holmén (L) väcker ett övrigt ärende om ”bordtennisen och andra 
föreningars lokalbehov i Åstorps kommun”. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med tilläggen ovan. 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 2 
 
Förvaltningens information 
Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, informerar: 

• Workshop den 4 mars för nämnden, kallelse kommer skickas ut 
• Arbete med kulturpolitiskt program återupptas 
• Studieförbunden, översyn av hur regelverket och bidragssystemet ser ut, 

utifrån pandemin 
Bengt Nordén, fritidschef, informerar om område fritid (Presentation skickas 
ut): 

• Vad verksamheten har gjort under 2020 
• Vad verksamheten arbetar med just nu 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 3 
 
Beslutslogg 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen informerar om status 
på de beslut som står med i loggen. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar beslutsloggen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
 
  



Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

7(17) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 4 
 
Val till av ledamöter och ersättare till konstgruppen 
Dnr KFND 2019/1 
 
Sammanfattning 
Då Monica Backe (SD) avsagt sig sin plats som ledamot i nämnden kan hon 
inte längre ha kvar sin plats i konstgruppen. Nämnden har därför att förrätta ett 
fyllnadsval till platsen i konstgruppen. 
 
Yrkanden 
Hampus Servin (SD) yrkar på att utse Wolfgang Andersson (SD) som ledamot i 
konstgruppen.  
 
Proposition 
Ordförande ställer Hampus Servins (SD) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Utser Wolfgang Andersson (SD) som ledamot i konstgruppen. 
 
Expedieras 
Akten 
HRSC  
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 5 
 
Yttrande över lokalförsörjningsprocessen 
Dnr KFND 2021/1 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till en kommungemensam 
Lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun. Processen omfattar hela kedjan, 
från behovsanalys till färdig lösning. Syftet är att skapa en etablerad process 
som tydliggörroller och ansvar för att därigenom bidra till en effektiv process 
från behov till färdiglösning utifrån det som är mest fördelaktigt för 
kommunkoncernen. För att inhämta ytterligare synpunkter sänds detta på 
nämnds remiss med sista svarsdatum12/2 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-26, § 3 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef 
Processkarta Lokalförsörjningsprocess Åstorps kommun, daterad den 11 
november 2020 
Principer och beskrivning av lokalförsörjningsprocess, daterat den 11 november 
2020 
Missiv remiss lokalförsörjningsprocess 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18 § 296 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2020-11-11 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att besvara remissen med föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Eva Nilsson (M) yrkar på att följande tilläggs remissvaret: 

- I lokalförsörjningsprocessen bör det läggas till en sjunde fas som heter 
”Uppföljning” där det förklaras vad som har fungerat och inte. 

- Det bör läggas till ett krisberedskapsfilter i lokalförsörjningsprocessen.  
- I punkten 29 – avseende detaljprojektering bör beställande förvaltning 

ha löpande insyn i denna processdel 
- I punkten 35 – avseende uppföljningen av projektet bör även facknämnd 

och beställande förvaltning stå som mottagare. I punkten vad gäller 
uppföljning behöver det förtydligas vad som ska följas upp och 
återrapporteras, vilka nyckeltal osv. 

 
Per Erik Holmén (L) yrkar bifall till Eva Nilssons (M) yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
Ordförande ställer Eva Nilssons (M) tilläggsyrkande med bifallsyrkande från 
Per Erik Holmén (L) under proposition och finner att detta bifalles. 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 5, forts 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Att besvara remissen med föreliggande tjänsteskrivelse, samt att: 

- I lokalförsörjningsprocessen bör det läggas till en sjunde fas som heter 
”Uppföljning” där det förklaras vad som har fungerat och inte. 

- Det bör läggas till ett krisberedskapsfilter i lokalförsörjningsprocessen.  
- I punkten 29 – avseende detaljprojektering bör beställande förvaltning 

ha löpande insyn i denna processdel 
- I punkten 35 – avseende uppföljningen av projektet bör även facknämnd 

och beställande förvaltning stå som mottagare. I punkten vad gäller 
uppföljning behöver det förtydligas vad som ska följas upp och 
återrapporteras, vilka nyckeltal osv. 

 
Expedieras 
Akten 
Lokalstrateg, KSF 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 6 
 
Svar till Kommunstyrelsen – Åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021 
Dnr KFND 2021/2 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har anmodats att till kommunstyrelsen inkomma 
med åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-26, § 4 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef 
 
Yrkande 
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 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 7 
 
Intern kontroll plan 2021 
Dnr KNFD 2021/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en plan för intern kontroll under året 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-26, § 5 
Intern kontroll – plan 2021 
Riskmatris 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna plan för intern kontroll 2021. 
 
Hampus Servin (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslut. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänner planen för intern kontroll 2021. 
 
Expedieras: 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 8 
 
Särskilt föreningsstöd på grund av pandemin 
Dnr KFND 2021/4 
 
Sammanfattning 
Pga rådande pandemi och dess påverkan på föreningslivets möjligheter att 
utföra aktiviteter krävs tillfälliga avsteg från regelverken för föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-26, § 6 
Tjänsteskrivelse från Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, 2021-01-21 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att besluta om tillfälliga avsteg från bidragsregelverket 
enligt bifogad beskrivning och att behandla eventuella ansökningar om extra 
stöd enligt punkt 3.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Beslutar om tillfälliga avsteg från bidragsregelverket enligt bifogad beskrivning 
och att behandla eventuella ansökningar om extra stöd enligt punkt 3. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 9 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd – Åstorps bowlingklubbars förening 
Dnr KFND 2021/8 
 
Sammanfattning 
Åstorps Bowlingklubbars förening har ansökt om ekonomiskt stöd på grund av 
svårigheter att få verksamheten att gå ihop under pandemin då man behövt 
stänga ner.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om ekonomiskt stöd 
Kompletterande information 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar på att bevilja ett akut föreningsbidrag till Åstorps 
bowlingklubbars förening om 20 000 kr.  
 
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Eva Nilsson (S) under 
proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Beviljar akut föreningsbidrag om 20 000 kr till Åstorps bowlingklubbars 
förening. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten  
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 10 
 
Rutin för deltagande på distans i Kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KFND 2021/6 
 
Sammanfattning 
En rutin för deltagande på distans i Kultur- och fritidsnämnden har tagits fram 
efter ett kommunfullmäktigebeslut som tillåter att nämnderna sammanträder på 
distans. En förutsättning för att deltagande på distans ska kunna ske är att 
samtliga deltar på lika villkor, dvs. hör och ser varandra i realtid. Ordförande 
ges rätten att bevilja eller neka någon deltagande på distans, utifrån dagordning 
och de tekniska förutsättningar som finns. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-01-26, § 8 
Rutin för deltagande på distans i Kultur- och fritidsnämnden 
Förslag från Per Erik Holmén (L) Rutin för deltagande på distans i Kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att godkänna rutin 
för deltagande på distans i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Per Erik Holmén (L) yrkar på bifall till eget förslag till Rutin för deltagande på 
distans i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande mot Per Erik Holméns (L) yrkande under 
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rutin för deltagande på distans i Kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Reservation 
Per Erik Holmén (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 11 
 
Rapport från konstgruppen 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) informerar om aktuell utställning i konsthallen.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras till: 
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 12 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut från december 2020 till januari 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar redovisningen av delegationsärenden. 
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PROTOKOLL 
2021-02-11 

Kfn § 13 
 
Övriga ärenden – Väckt ärende av Per Erik Holmén (L) om bordtennisen 
och andra föreningars lokalbehov i Åstorps kommun 
Dnr KSFD 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 kommunens 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?    
 
Därav våra yrkande:  

• På vilket sätt avser förvaltningen att möta upp bordtennisens uttryckta 
behov av ändamålsenlig lokal i samband med rivningen av gamla 
Haganässkolan      

• Hur har dialog förts med bordtennisföreningen? Vilken dokumentations 
har förts? 

• Hur avser förvaltningen att arbeta med föreningarna utifrån den 
framtagna lokalförsörjningsprocessen?  

• På vilket sätt skall nämnden arbeta tillsammans med föreningarna i 
samband med framtagandet av lokalplanen? 

   
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Kultur- och fritidsenheten 


	Kfn § 1  Fastställande av föredragningslista
	Kfn § 2  Förvaltningens information
	Kfn § 3  Beslutslogg
	Kfn § 4  Val till av ledamöter och ersättare till konstgruppen
	Kfn § 5  Yttrande över lokalförsörjningsprocessen
	Kfn § 6  Svar till Kommunstyrelsen – Åtgärdsrapport för ekonomisk balans 2021
	Kfn § 7  Intern kontroll plan 2021
	Kfn § 8  Särskilt föreningsstöd på grund av pandemin
	Kfn § 9  Ansökan om ekonomiskt stöd – Åstorps bowlingklubbars förening
	Kfn § 10  Rutin för deltagande på distans i Kultur- och fritidsnämnden
	Kfn § 11  Rapport från konstgruppen
	Kfn § 12  Redovisning av delegationsbeslut
	Kfn § 13  Övriga ärenden – Väckt ärende av Per Erik Holmén (L) om bordtennisen och andra föreningars lokalbehov i Åstorps kommun

