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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-06-10 

Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, klockan 17:30 – 18:40 
Ajournering 18:18 – 18:25 

Beslutande Se bilaga  
Övriga deltagare Amer Lukac, nämndsekreterare §§ 43 – 51 

Annika Hoppe, förvaltningschef, §§ 43 – 51 
Bengt Nordén, fritidschef, §§ 43 – 
Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, §§ 43 – 51 
 

 
 

Plats och datum Stationen, onsdagen den 10 juni klockan 18:50 
      
    

   
Sekreterare Amer Lukac 

      
    

   
Ordförande Linda-Marie Camper (S) 

       
    

   
Justerande Eva Nilsson (M)  
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

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

---       

Linda Marie Camper (S)  
1:e vice ordförande 

X X      

Eva Nilsson (M) 
2:e vice ordf. 

X  X     

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

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

Vakant (SD)        
Vakant (SD)        

ERSÄTTARE            
Richard Ridwall (S)     X X      

Kerstin Andersson (S) Tjg.        X X      
Vakant (SD)        

Ulf Söderström (M)  ---       
Vakant (SD)        

Totalt   4 3     
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 43 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ordförande yrkar på att följande ärenden utgår 

• Ärenden till/från de kommunala råden 
• Redovisning av delgivningar 
• Eventuella inbjudningar till kurser- och konferenser 
• Eventuella övriga ärenden 

 
Per Erik Holmén (L) och Liubov Sundström (KD) yrkar på att väcka ett övrigt 
ärende om revidering av riktlinjer för kulturpris och kulturstipendium. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställ med ändringarna ovan. 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 44 
 
Förvaltningens information 
 
Sammanfattning 
Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, informerar om: 

• Utdelningen av kulturpriset och kulturstipendiet, finns filmat och utlagt 
på Youtube 

• Utställning i konsthallen 
• Utbetalningen av föreningsbidragen fortlöper, anmäls sedan till 

nämnden för information 
• Sommarlovsaktiviteter utefter statsbidrag från staten om 500 tkr. 
• Träff med hyresgästerna på Tomarps kungsgård 

 
Bengt Nordén, fritidschef, informerar om följande: 

• Sophanteringen vid badet är förbättrad för i år 
• Brev från kommuninvånare om sophanteringen 
• Avslutning kulturskolan med en scenvagn 

 
Annika Hoppe, förvaltningschef, informerar om: 

• Projekteringen av Prästamarken 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Notera informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 45 
 
Beslutslogg 
 
Sammanfattning 
Beslutsloggen innefattandes information om nämndens beslut och status på 
ärenden, har tillfogats dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutslogg april 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar beslutsloggen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 46 
 
Information om delregional kulturplan 2021-2024 
 
Sammanfattning 
Familjen Helsingborg har reviderat den delregionala kulturplanen som gäller 
mellan åren 2021-2024 och följer den regionala kulturplanen både vad gäller 
tidsram, kulturella utgångspunkter och kulturpolitiska mål. 
Följande fokusområden ska prioriteras: 

• Stärkt samverkan 
• Synliggörande 
• Delaktighet och medskapande 
• Kulturprojekt med bredd och spets 
• Kulturella och kreativa näringar 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 47 
 
Ekonomisk månadsuppföljning april och maj månad 
Dnr KFnD 2021/23 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat månadsuppföljning för maj 2021 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att godkänna ekonomisk månadsuppföljning för april 
månad 2021, samt att godkänna ekonomisk månadsuppföljning för maj månad 
2021. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänner ekonomisk månadsuppföljning för april månad 2021. 
Godkänner ekonomisk månadsuppföljning för maj månad 2021. 
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 48 
 
Mål för Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit en ny vision och nya inriktningsmål. Med 
anledning därav antar Kultur- och fritidsnämnden nya nämndsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya nämndsmål 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef 
Förslag från Liberalerna till nya nämndsmål 
Förslag från Åstorpsalliansen till nya nämndsmål 
 
Yrkanden 
Per Erik Holmén (L) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta 
nya nämndsmål enligt Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag. 
 
Ordförande yrkar på att ta bort orden ”för alla medborgare” och ”alla 
medborgare” ur Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag. 
 
Richard Ridwall (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
Proposition 
Ordförande ställer Per Erik Holméns (L) yrkande under proposition och finner 
detta bifalles. 
 
Ordförande ställer eget ändringsyrkande med bifallsyrkande från Richard 
Ridwall (S) under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Per Erik Holmén (L) begär votering. 
 
Den som bifaller ordförandes ändringsyrkande röstar Ja och den som avslår 
ändringsyrkandet röstar Nej. Voteringen genomförs med upprop och utfaller 
med 4 ja-röster och 3 nej-röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nya nämndsmål enligt 
Åstorpsalliansens (M, L, KD) förslag, med ändringen att ”för alla medborgare” 
och ”alla medborgare” tas bort. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltning 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 49 
 
Medborgarförslag Hälsans Stig 
 
 
Sammanfattning 
PRO Åstorp genom Bo Rosenqvist lämnade in ett medborgarförslag gällande 
utplacering av parkbänkar längs Hälsans stig. Förslagsskrivarna anser att detta 
hade underlättat för äldre och personer med begränsad rörelseförmåga. PRO 
Åstorp önskade att utlovade bänkar placeras ut på lämpliga platser. 
Kultur- och fritidsenheten har ihop med Tekniska kontoret under april 2020 satt 
ut bänkar på sju platser längs hälsans stig. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bengt Nordén, fritidschef 
Medborgarförslag PRO Åstorp/Bo Rosenqvist 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
att utplacering av bänkarna är genomförd. 
 
Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att utplacering av 
bänkarna är genomförd. 
 
Expedieras 
Akten 
Förslagsställaren 
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 50 
 
Information från konstgruppen 
 
Sammanfattning 
Eva Nilsson (M) redovisar kring nuvarande utställning. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2021-06-10 

Kfn § 51 
 
Väckt ärende av Per Erik Holmén (L) och Liubov Sundström (KD) – om 
revidering av riktlinjer för kulturpris och kulturstipendium 
 
 
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 

Yrkanden 
Per Erik Holmén (L) yrkar på att skicka ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer Per Erik Holméns (L) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Expedieras 
Akten 
Förvaltningen 
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