
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-09 

 
Plats och tid  
 

Rum 310, kl 13:00-16:10 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Leif Sivtoft (S), v ordf Bengt Ericsson (SD) 

 Dick Nystrand (SD) Anders Gunnarsson (M) Mustafa Sharif (M) 

 Joyce Andersson (KD) Ann-Catrin Norfall (S) Kalle Olofsson (S) 

 Jörgen Johnsson (L) Lena Holst (C)  

    

    

    
Ersättare Jens Johansson (SD) Maria Hofvendahl Svensson (M) Charlotte Einarsson (KD) 
 Liz Jönsson (S) Björn Jönsson (S)  
    

Övriga närvarande 
Ulrika Cedell, 
Förvaltningschef 

Lars Jennfors,  
Fritidschef 

Maria Mera, 
Kanslichef/controller 

 Charlotte Holmgren, 
Nämndsekreterare 

Lotta von Bültzingslöwen, 
Kulturstrateg 

Jenny Sahlström, 
Friluftsstrateg § 33 

 
Susanne Alpar, 
Folkuniversitetet § 30 

Mats Ernstsson, 
Vuxenskolan § 30  

Cesar Vargas, 
Medborgarskolan § 30 

 
Peter Dahlqvist, 
ABF § 30 

Patrik Nilsson, 
Studiefrämjandet § 30  

    

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)    

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne  

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Charlotte Holmgren 

30–37, 39–40 

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Lena Ohlsson (M)   

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Leif Sivtoft (S)    

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2023-03-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2023-03-16 Datum då  
anslaget tas ned 

2023-04-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Charlotte Holmgren 

 
Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-09  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 30 

Information 
Änr KFN 2023/12 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Studieförbund (SSO) informerar om verksamhet i Kristianstads kommun. 
Föredragande är Susanne Alpar, Folkuniversitetet, Mats Ernstsson, Vuxen-
skolan, Cesar Vargas, Medborgarskolan, Patrik Nilsson, Studiefrämjandet 
och Peter Dahlqvist, ABF. 

Kanslichef/controller Maria Mera information om ekonomiuppföljning 
Badriket februari 2023. 

Fritidschef Lars Jennfors informerar om skaterampen i Åhus och att belys-
ningen är på plats inom kort. 
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KFN § 31 

Delgivningar 
Änr KFN 2023/13 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseende 

perioden 2023-01-24---2023-02-28 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseende 
perioden 2022-01-24---2023-02-28 till handlingarna 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseende 

perioden 2023-01-24---2023-02-28 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-28 

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2023-02-06 

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan, 2023-01-25 

Personalrapport december 2022 

Budget 2023 för Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Verksamhetsplan 2023 för Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Redovisning beslutade lotterier 2022 

Redovisning avtal 2022 
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KFN § 32 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2023/14 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2023-01-24---2023-02-28 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av delegerings-
beslut avseende perioden 2023-01-24---2023-02-28 till handlingarna 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2023-01-24---2023-02-28 till hand-
lingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-28 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Beslut om 2 000 kronor i projektbidrag för träningstävling 2023. Huaröds 
Häst- och Sportförening 

Beslut om 4 000 kronor i projektbidrag för Boule Galleria Boulevard 2023. 
Wendes Pétanque Club 

Beslut om 6 000 kronor i arrangörsstöd för föreläsningar 2023. Bibliote-
kets vänner i Kristianstad 
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KFN § 33 

Friluftsplan 2023–2027 
Änr KFN 2021/61 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

Friluftsplan 2023–2027 samt bilaga 1 Kartläggning av naturområden 
för friluftsliv 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Lena Holst (C) yrkar bifall till förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2021-03-24. KS §66, uppdrag av kom-
munstyrelsen att ta fram en kommunövergripande Friluftsplan. 

Förslaget till Friluftsplan 2023–2027 presenterades för kultur- och fritids-
nämnden 2022-09-15, KFN § 83, som beslöt att skicka den på remiss med 
svar senast 2022-12-14. Sammanlagt 22 remissvar har kommit in och en 
bearbetning av Friluftsplanen har genomförts utifrån relevanta synpunk-
ter. Förutom några mindre textändringar och förtydliganden har den tidi-
gare bilaga 1 tagits bort och ersatts med en bilaga som redovisar den kart-
läggning av friluftsområden som har genomförts i anslutning till framtagen 
Friluftsplanen. 

Friluftsplanen har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar och 
externa intressenter. Fem målområden samt resultatmål och åtgärder för 
den framtida utvecklingen av friluftslivet i kommunen har tagits fram. 
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Kristianstads kommuns Friluftsplan 2023–2027 samspelar med mål och 
ställningstaganden på lokal, regional och nationell nivå. 

Huvuddokumentet innehåller bakgrund, trender, vision, målområden, 
resultatmål och åtgärder samt vilken förvaltning och nämnd som är ansva-
rig för genomförandet. Bilagt Friluftsplanen ligger en kartläggning av fri-
luftsområden i kommunen genomförd i enlighet med Naturvårdsverkets 
vägledning för kartläggning av naturområden för friluftsliv.  

Visionen för friluftslivet i Kristianstads kommun är Ett inspirerande frilufts-
liv över gränser som stärker samhällsutvecklingen. De fem målområdena är 
Friluftsliv för alla och naturen som samlingspunkt, Stärkt engagemang och 
samverkan för friluftslivet, Förståelse och respekt för naturens värden, Fri-
luftsliv för god folkhälsa och hållbarhet och Ett rikt friluftsliv för barn och 
unga. 

Varje målområde är nedbrutet i resultatmål och åtgärder. Åtgärderna 
bedöms i flera fall ligga inom ramen för det löpande och ordinarie arbetet 
medan några kräver större insatser och äskanden i budgetprocesser eller 
sökas externt.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

Friluftsplan 2023–2027 samt bilaga 1 Kartläggning av naturområden 
för friluftsliv 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-16 

Friluftsplan 2023–2027  

Bilaga 1 Kartläggning av naturområden för friluftsliv 

Remissredogörelse förslag på Friluftsplan 2023–2027 

Barnkonsekvensanalys 
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KFN § 34 

Yttrande samråd ändring av översiktsplan 2013 
avseende Åhus 
Änr KFN 2023/5 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande enligt vad som framförs 

under sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till ändring av översiktsplanen för Åhus finns framtagen och 
kultur- och fritidsnämnden har fått samrådshandlingen för yttrande. 

Föreslagen översiktsplan för Åhus syftar till att beskriva hur mark- och 
vattenanvändning ska bidra till en fortsatt utveckling av Åhus, samt hur 
den fysiska strukturen kan bidra till att kommunens olika mål för ekolo-
gisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås. 

Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att förslaget i sin helhet är bra och 
tydligt, men har ett antal kommentarer/synpunkter som rör ytor för fri-
tids- och idrottsverksamhet, badplatser och friluftsliv. 

Planen, som sträcker sig till 2037, har en ambition om att möjliggöra för 
2 500 fler invånare vilket motsvarar 750–900 nya bostäder under planpe-
rioden. I planförslaget anges att ”Fritidsanläggningar som är en viktig förut-
sättning för invånarnas möjligheter att utöva en aktiv fritid bör vara lätta 
att ta sig till och ytor finnas tillgängliga som är möjliga att utveckla. Fritids-
anläggningar bör i största möjliga utsträckning kunna utnyttjas av flera 
verksamheter för att skapa samordningsvinster och kostnadseffektivitet.”  

Idag finns ett antal kommunala idrottsanläggningar inom planområdet: 

- Åhus Idrottsplats med tre 11-spelsplaner för fotboll samt friidrott 
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- Sånnaskolans tre fullstora idrottshallar samt bordtennis 
- Villaskolans mindre idrottshall 

Utöver det finns ett antal föreningsdrivna idrotts- och fritidsanlägg-
ningar såsom exempelvis Furehovs Idrottsplats för fotboll, Åhus 
Scoutstuga och kampsportslokaler. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan redan idag konstatera, trots att en av 
idrottshallarna vid Sånnaskolan är relativt nybyggd, att de tre idrottshal-
larna har en hög beläggningsgrad. Därför anser förvaltningen att det i 
planförslaget behöver finnas utpekad mark för ytterligare idrotts- och 
fritidsanläggningar, även om det idag inte går att säga vilken typ av anlägg-
ning som avses. 

Längs Åhus kusten finns totalt 22 kommunala badplatser, varav sex är 
inom planområdet. Kristianstads kommun hade för ett antal år sedan en 
antagen badplan, som olika förvaltningar inom kommunen arbetade struk-
turerat och gemensamt med. Kultur- och fritidsnämnden har nu fått ett nytt 
uppdrag att bilda en badplanegrupp och tillsammans med gruppen ta fram 
en ny badplan. De kommunala badplatserna, med den infrastruktur och 
service som de innehåller, är viktiga frågor för Kristianstads kommun. 
Därför anser kultur- och fritidsförvaltningen att detta borde belysas tydli-
gare i förslaget och ge badplatserna en egen rubrik.  

En viktig fråga för kommunen, när det gäller de kommunala badplatserna 
inom planområdet, är bilparkeringar. Det framgår av planförslaget att 
”Kusten och stranden har ett stort värde för hela Åhus som plats för såväl 
boende, rekreation och näringsliv. Dessa värden ska bevaras och tillgänglig-
heten ska prioriteras.”  Utifrån tillgänglighetsaspekten saknar kultur- och 
fritidsförvaltningen i planförslaget bilparkeringsfrågan, som under som-
marsäsong är en utmaning i Åhus.  

För den framtida utvecklingen av Åhus vill kultur- och fritidsförvaltningen 
understryka värdet av friluftsliv och rekreationsområden nära invånarnas 
bostäder. Grönplanens riktlinje om att alla bostäder och förskolor/skolor 
bör ha ett grönområde inom 300 meter utan kraftiga barriärer (ex vägar) 
emellan är av vikt när ambitionen är att öka bostadsbyggande och inflytt-
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ning till Åhus. Tillgång till grönområde/rekreationsyta nära bostaden 
betraktas som attraktivt och bidrar till valet av bostad och bostadsort. 
Närhet till naturområden bidrar också till bättre hälsa hos befolkningen. 
Tillgång till naturområden är också viktig ur ett barnperspektiv för barns 
motorik, hälsa och naturförståelse. För ortens långsiktiga attraktivitet är 
det viktigt att inte bygga bort de gröna värdena.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande enligt vad som framförs 

under sammanfattning 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-10 

Ändring av översiktsplan för Åhus, 
https://kartdok.kristianstad.se/?app=ahus 

 

 

https://kartdok.kristianstad.se/?app=ahus
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KFN § 35 

Nominering till regionalt kulturpris 
Änr KFN 2023/22 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden väljer att nominera författare Eva Ström till 

Region Skånes kulturpris 2023 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Lena Ohlsson, ordförande yrkar på att nominera författare Eva Ström till 
Region Skånes kulturpris 2023. 

 

Sammanfattning 
De skånska kommunernas kulturnämnder/motsvarande och förvaltningar 
är välkomna att nominera kandidater till Region Skånes kulturpris 2023. 

Från den 21 februari kommer det finnas möjlighet att på Kultur Skånes 
hem-sida ge förslag till kandidater till kulturpriset. Sista dag för nomine-
ring är 31 mars 2023. 

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne 
genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse 
och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkel-
se. Kultur-priset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga 
skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Personen ska 
ha anknytning till Skåne. 

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2023 är 100 
000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-23 

Inbjudan att nominera till Region Skånes kulturpris 

Pristagare genom åren och efter konstområden 
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KFN § 36 

Ansökan om projektbidrag för Kristianstad rockfest i 
Tivoliparken 2023. Föreningen Kristianstad 
Rockfest 
Änr KFN 2023/17 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 40 000 kro-

nor till rock- och metallfestivalen Kristianstad Rockfest sommaren 
2023 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar  

 

Sammanfattning 
Föreningen Kristianstad Rockfest söker om projektbidrag för att arrangera 
festivalen Kristianstad Rockfest den 15 juli 2023 i Tivoliparken. Det är den 
femte festivalen sedan starten 2017. Som tidigare år utgör festivalen en 
mötesplats mellan unga oetablerade lokala musiker och etablerade artister 
inom genren.   

Föreningen samverkar brett med olika lokala kulturaktörer och samverkar 
med idrotts- och ungdomsföreningar runt drift och bemanning. 

Förening ansöker om 70 000 kronor för genomförandet av Kristianstad 
Rockfest. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 40 000 kro-

nor till rock- och metallfestivalen Kristianstad Rockfest sommaren 
2023 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-14 

Ansökan om projektbidrag för Kristianstad Rockfest 2023, Föreningen 
Kristianstad Rockfest, 2023-02-02 

Projektredovisning Kristianstad Rockfest 2022, Föreningen Kristianstad 
Rockfest, 2023-02-17 
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KFN § 37 

Projekt för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
2023, investeringsbudget 2023–2029 
Änr KFN 2022/169 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar, utifrån konstkommitténs beslut, 

att prioritera Wendes gymnasiesärskola för konstnärlig gestaltning 
2023, med 360 tkr utifrån investeringsbudget 2023–2029  

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar, utifrån konstkommitténs beslut, 
att omfördela tidigare beslutade medel om 185 tkr från byggnad 7 
Norra, Åsum till Wendes gymnasiesärskola 

• 545 tkr förs över till tekniska förvaltningens projektbudget för konst-
närlig gestaltning till Wendes gymnasiesärskola 

• Beslut gäller under förutsättning att projektet genomförs 

 

Sammanfattning 
Investeringsbudget beslutad av Kommunfullmäktige 2022-12-14 innebär 
att medel genereras utifrån beslutad 1%-regel. 

Följande projekt i investeringsbudget 2023–2029 föreslås prioriteras för 
konstnärlig gestaltning enligt 1 %-regeln, under förutsättning att projekten 
genomförs: Wendes gymnasiesärskola. 

Tidigare beslutade medel om 185 tkr för inköp av konst till Byggnad 7, 
Norra Åsum, för omsorgens dagliga verksamhet, föreslås föras över till 
budget för Wendes gymnasiesärskola. Detta utifrån att konst till byggnad 7 
istället blir ett inlån av konstsamlingen genom utifrån ett anpassat works-
hopsarbete med deltagare i verksamheten och konstpedagog. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar, utifrån konstkommitténs beslut, 

att prioritera Wendes gymnasiesärskola för konstnärlig gestaltning 
2023, med 360 tkr utifrån investeringsbudget 2023–2029  

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar, utifrån konstkommitténs beslut, 
att omfördela tidigare beslutade medel om 185 tkr från byggnad 7 
Norra, Åsum till Wendes gymnasiesärskola 

• 545 tkr förs över till tekniska förvaltningens projektbudget för konst-
närlig gestaltning till Wendes gymnasiesärskola 

• Beslut gäller under förutsättning att projektet genomförs 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-09 

Protokoll konstkommittén, 2022-02-06 

Förslag fördelning konstbudget 1% 2023 

Investeringsbudget 2023–2029 

Barnkonsekvensanalys 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-09  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 39 

Förslag revidering riktlinjer kontaktpolitiska grupper 
för kultur- och fritidsnämnden 
Änr KFN 2022/141 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden fastställer Riktlinjer för kontaktpolitiska 

grupper för kultur- och fritidsnämnden 

• Riktlinjerna gäller från 1 april 2023 

 

Sammanfattning 
Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper beslutade av nämnden 2020-01-29, 
KFN § 7, är i behov av uppdatering utifrån kultur- och fritidsförvaltningens 
nya organisation. Förvaltningen föreslår att det kontaktpolitiska arbetet 
utgår ifrån förvaltningens tre avdelningar: bibliotek, kultur samt fritid. 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare, 15 personer, delas in 
i tre kontaktpolitiska grupper om fem personer i varje. Ordförande samt 
vice ordförande får kallelser för kännedom till samtliga träffar och har 
möjlighet att medverka i desamma. 

Grupperna besöker under året förvaltningens tre avdelningar, ett möte 
under våren och två möten under hösten föreslås. Varje grupp har under 
året ett möte per avdelning, och träffar därmed såväl bibliotek, kultur som 
fritid under samma år. För förvaltningens del innebär förslaget att varje 
avdelning träffar samtliga ledamöter och ersättare under samma år, och att 
den fördjupade information som kommer kontaktgrupperna till del är 
densamma för samtliga. 

Se bilaga 3 ”Riktlinjer kontaktpolitiska grupper 2023”.  
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden fastställer Riktlinjer för kontaktpolitiska 

grupper för kultur- och fritidsnämnden 

• Riktlinjerna gäller från 1 april 2023 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-07 

Förslag revidering riktlinjer kontaktpolitiska grupper för kultur- och fri-
tidsnämnden med ändringar i rött 

Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper för kultur- och fritidsnämnden 2020 

Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper för kultur- och fritidsnämnden 2023 
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KFN § 40 

Val av ledamöter till kontaktpolitiska grupper 2023–
2026 
Änr KFN 2023/19 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt följande: 

Grupp 1: Dick Nystrand (SD), Maria Hofvendahl Svensson (M), Kalle 
Olofsson (S), Björn Jönsson (S) och Lena Holst (C) 

Grupp 2: Jens Johansson (SD), Anders Gunnarsson (M), Charlotte Ei-
narsson (KD), Jörgen Johansson (L) och Annika Carlsson (L) 

Grupp 3: Bengt Eriksson (SD), Mustafa Sharif (M), Joyce Andersson 
(KD), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Ordförande Lena Ohlsson, (M) lämnar följande förslag skriftligt: 

”Grupp 1: Dick Nystrand (SD), Maria Hofvendahl Svensson (M), Kalle Olofs-
son (S), Björn Jönsson (S) och Lena Holst (C) 

Grupp 2: Jens Johansson (SD), Anders Gunnarsson (M), Charlotte Einarsson 
(KD), Jörgen Johansson (L) och Annika Carlsson (L) 

Grupp 3: Bengt Eriksson (SD), Mustafa Sharif (M), Joyce Andersson (KD), 
Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S)” 
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Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamöter till tre kontaktpolitiska 
grupper om fem personer i varje. Ordförande samt vice ordförande får 
kallelser för kännedom till samtliga träffar och har möjlighet att medverka i 
samtliga grupper.  

Grupperna, som benämns Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3, besöker under 
året förvaltningens tre avdelningar, ett möte genomförs under våren och 
två möten under hösten. Varje grupp har under året ett möte per avdelning, 
och träffar därmed såväl avdelningen för Bibliotek, avdelningen för Kultur 
och avdelningen för Fritid under samma år. För förvaltningens del innebär 
förslaget i sin tur att varje avdelning träffar samtliga ledamöter och ersät-
tare under samma år, och att den fördjupade information som kommer 
kontaktgrupperna till del är densamma för samtliga. 

Ämnen och dagordning bereds av avdelningscheferna; bibliotekschef, 
kulturchef och fritidschef i samråd med enhetschefer och, i förekommande 
fall, strateger. Mötena hålls ihop av avdelningscheferna. 

Uppföljning att möte varit sker en gång i halvåret. Genomförs som en in-
formationspunkt i juni månads nämnd samt årets sista nämnd. Respektive 
kontaktpolitiker sammanfattar sitt uppdrag samt genomförda möten ge-
nom att fylla i blanketten ”Redovisning kontaktgrupp”. Dessa redovisas till 
nämnden vid kommande års första nämndsammanträde.  
Vid mandatperiodens sista år sker dock redovisning vid årets sista nämnd-
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-28 

Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper för kultur- och fritidsnämnden 2023 
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