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Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Plats och tid Björnekullasalen , Kommunhuset 18 .30 - 19 :35 
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Beslutande Se bilaga 
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Ordförande St~ ström (C) 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande orga n Kultur- och fritid snämnden 

Sa m manträdesdatu m 2020-03-03 

Datum för anslagets uppsättande 2020-03-04 

Datum för anslagets nedtagande 2020-03-27 

Förvaringsplats för protokollet Bildnings kontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 2( 18) 

0 

ASTORP 

Justerandes signatur 

NÄRVAROLISTA 
Nämndens ledamöter och 
ersättare samt 
omröstn ingsbi laga. De bland 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med tjg. 

Stig Rådström (C), ordf. 
Linda Marie Camper (S), I :e 

vice ordf. 
Eva Ni lsson (M), 2:e vice ordf. 

Stig Rune The ll (S) 
Sofia Hultberg (C) 
Bodi l Axelsson (L) 

Liubov Sundström (KD) 
Hampus Servin (SD) 

Hampus Svensson (SD) 

ERSÄTTARE 
Richard Rid wa ll (S) 

Ke rstin Andersson (S) 
Oskar Nielsen (M) 

Anneli Servin (SD) tj g. 
Moni ca Backe (SD) 

Tota lt 

%K /4 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Utd rag sbestyrka nde 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 3( 18) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03 -03 
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Utd ragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 4( 18) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 16 

Val av justerare 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att Bodil Axelsson (L) utses ti ll att justera dagens 
protokoll. 

Proposition 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition och fi nner att dessa 
bi fä ll es. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Bodi l Axelsson (L) utses till att justera dagens protokoll. 

Expedieras: 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTOR P 

Justeran des signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kfn § 17 

Fastställande av föredragningslista 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkännes. 

Proposition 

5(18) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03 -03 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finn er att detta bifalles. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Föredragningslistan godkännes. 

Expedieras: 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 6(18) 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 18 

Förvaltningens information 

Al Jonny Norrby, kultur- och fritidschef, informerar om följande : 
• Träffar med studieförbunden 

o 7 april och 21 april är två datumförslag som tagits fram för 
träffarna, de är inte fastslagna ännu 

• Bjuda in gymnastikföreningen? 
o Gymnastikföreningen bjuds in till nästa nämndssammanträde 

för att informera om sin verksamhet och där det kan föras en 
dialog kring verksamheten 

• Lokalinformation 
o Ett förslag till lokal för gymnastikföreningen har kommit fram 

där en första kontakt har tagits 
o Upphandlingsunderlaget för arrangemangshallen ska tas fram 

under veckan 
• Information om utveckling av cykelstig i Hyllinge 

o Förvaltningen har haft en dialog med Lydinge Go lf Klubb om 
anläggning av en mountainbikebana i Hyllinge på 
friluftsområdet 

• Kul turplan ska tas fram i regionen för hur de stat li ga medlen ska 
fö rdelas där kulturchefsnätverket inom Familj en Helsingborg kommer 
svara på gemensamt på, remissvaret kommer delges nämnden 

• Vernissage för Elsa Grave den 8 mars, där en representant från 
nämnden hälsar välkommen 

• Det behövs en talare till nati onaldagen och fim1s där någon frivillig 
från nämnden eller förs lag till nationaldagen kan detta meddelas Jonny 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Expedieras: 
Akt 

Utdrag sbestyrka ncl e 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kfn § 19 

Beslutslogg 

Sammanfattning 

7(18) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

En beslutslogg har bifogats underlagen med status för nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Beslutslogg 2020-02-26 

Ku ltur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Utdragsbestyrkande 



0 

ASTORP 

Justerandes signalu r 

Kultur- och fritidsnämnden 8( 18) 

Sammanträdes protokoll 
Sarnmanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 20 

Årsredovisning 2019 
Dnr KFnD 2020/8 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomikontoret 
upprättat förs lag till årsredovisning 20 19 för kultur- och fritidsnämnden. I 
årsredovisningen ingår en redogörelse av måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål , samt vi lka aktiv iteter som har vidtagits under året 
för att uppnå uppsatta mål. I redovisningen ingår också en verksamhets 
berättelse som bygger på enheternas årsredogörelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, kultur- och fritidschef 
Protokoll KFnAu 2020-02- 18, § 13 
Årsredovisning 2019 - Kultur- och fritids nämnden 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att godkänna årsredovisningen för Kultur- och 
fritidsnämnden 20 19. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finne r att detta bifalles. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna årsredovisningen för Kultur- och fritidsnämnden 20 19. 

Expedieras: 
Akt 
Förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTO RP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 9( 18) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 21 

Omvärldsanalys 2021 
Dnr KFnD 2020/9 

Sammanfattning 
Omvärldsanalysen används som underlag för strategisk planering och 
övergripande beslut inom den kommunala verksamheten . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, kultur- och fritidschef 
Protokoll KFNau, 2020-02- 18, § 16 
Rapport: Åstorps kommuns omvärldsanalys 202 1. 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att godkänna omvärldsanalysen för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Godkänna omvärldsanalysen för Kultur- och fr itidsnämnden. 

Expedieras: 
Akt 
Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



0 

ASTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 10(18) 

Sammanträdes protokoll 
Samrnanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 22 

Överföring av investeringsmedel 
Dnr KFnD 2020/7 

Sammanfattning 
Under 2019 förbrukades inte samtliga budgeterade investeringsmedel. 
Påbö1jade proj ekt behöver slutföras varför kvarvarande investeringsmedel 
måste överföras till 2020. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, ku ltur- och fr itidschef 
Protoko ll KFNau, 2020-02- 18, § 14 
Överföring av investeringsmedel mellan 201 9-2020 KFN 

Yrkande 
Ordförande yrkar på att besluta att anhålla om överföring av medel 
omfattande 716 tkr enligt förva ltningens underlag. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifall es. 

Kultu r- och fritidsnämndens beslut 
Besluta att anhålla om överföring av medel omfattande 716 tkr enli gt 
förvaltningens underlag. 

Expedieras: 
Akt 
Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 11 ( 18) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 23 

Taxor och avgifter - förslag till rev idering 
Dnr KFnD 2020/1 

Sammanfattning 
Taxor och avgifter inom nämndens områden behöver uppdateras och 
revideras . Regelverket för föreningsbidrag ska utvärderas under våren. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, kultur- och fritid schef 
Protokoll KFNau, 2020-02- 18, § 17 
Avgifter från 2021 
Idrottsplats och idrottshall kostnader 
Skri ve lse-Konsekvenser tax ökning 
Taxor i Bjuvs kommun 
Taxor och avgifter KoF 

Yrkande 
Bodil Axelsson (L) yrkar på att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en utredning/översyn av fö reningsbidrag, taxor och 
studiefö rbundsbidrag genom dialog med föreningarna för att klargöra 
förslagets effekter på fö reningarna och använda sig av föreningshubben. 

Proposition 
Ordförande ställer Bodil Axelssons (L) yrkande under proposition och finner 
att detta bifalles. 

Kultu r- och frit idsnämndens beslut 
Ärendet återremit teras för att ge förvaltningen i uppdrag att genom föra en 
utredning/översyn av föreningsbidrag, taxor och studieförbundsbidrag genom 
dialog med föreningarna för att kl argöra förslagets effekter på föreningarna 
och använda sig av föreningshubben. 

Expedieras: 
Akt 
Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 12(18) 

Samrnanträdesprotokol l 
Sarn rnanträdesdaturn 2020-03-03 

Kfn § 24 

Effektiviseringar 2021 
Dnr KFnD 2020/3 

Sammanfattning 
1 samband med att Kommunfullmäktige tog budgeten för 2020 fi ck nämnd en i 
uppdrag att ta fram effektivi seringsförslag inför 2021 och 2022. 

Verksamheten har arbetat fram underlag för att lösa de effektiviseringskrav 
som är satta för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jonny Norrby, kultur- och fri tidschef 
Protokoll KFN au, 2020-02- 18, § 15 
Bilaga till effektiviseringsåtgärder 2021-2022 Hyll inge bibliotek 
Bilaga till effektiviseringsåtgärder 2021-2022 Kvidinge bibliotek 
Bilaga till effektiviseringsåtgärder 2021-2022 minskad säsong ishall en 
Bilaga till effekti viseringsåtgärder 2021-2022 Nyvångs bibliotek 
Bilaga till effektiviseringsåtgärder minskning av studieförbundsbidragen 
2021-2022 
Effektiviseringsåtgärder 2021-2022 - Kultur och fritid 

Yrkande 
Ordförande yrkar pa att ärendet återremitteras till fö rval tningen för att ta fram 
fl er förslag som nämnden kan ta ställning till och som behandlas vid ett 
extrainsatt sammanträde i april. 

Proposition 
Ordfö rande ställer eget yrkande under proposition och fin ner att detta bifa lles. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras ti 11 förvaltningen för att ta fram fle r fö rs lag som 
nämnden kan ta ställning till och som behandlas vid ett ex trainsatt 
sammanträde i april. 

Expedieras: 
Akt 
Ekonomiavdelningen 

Utd rag sbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 13( 18) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 25 

Information från konstgruppen 

Sammanfattning 
Konstgruppen har haft ett möte där det planerades in en studieresa ti ll lfö i 
Bromölla och nästa möte är inplanerat ti ll 15:e april. 

Vernissage med Elsa Grave öppnar den 8 mars och håller på i två vecko r. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar informationen till protokol let. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatu r 

Kultur- och fritidsnämnden 14(18) 

Kfn § 26 

Ärenden till/från kommunala råden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
f nga ärenden finns att behandla. 

Sammanträdesprotokoll 
Sarnmanträdesdaturn 2020-03 -03 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kfn § 27 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Inga delegationsbeslut finns att redovisa. 

15( 18) 

Sammanträdesprotokoll 
Samrnanträdesdaturn 2020-03 -03 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 16( 18) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Kfn § 28 

Redovisning av delgivningar 

Skri ve lse till Kultur- och fritid snämnden från Åstorps fö reningshub -
föreningssarnverkan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Noterar delgivningen till protokollet. 

Utd ragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kfn § 29 

Eventuella inbjudningar till kurser/konferenser 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Det finns inga inbjudningar att behandla. 

17( 18) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03 -03 

Utd rogsbestyrkande 



0 

ASTORP 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kfn § 30 

Eventuella övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Det finns inga övri ga ärenden att behandla. 

18(1 8) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-03-03 

Utdrag sbestyrkande 


