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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-03-11

Plats och tid

Sessionsalen, Rådhus Skåne, kl 14:50-15:00

Beslutande

Lena Ohlsson (M), ordf

Leif Sivtoft (S)

Ann Bertilsson (S)

Björn Jönsson (S)

Monica Roos (M)

Jörgen Johnsson (L)

Lena Holst (C)

Camilla Ottosson (KD)

Carl Henrik Nilsson (SD)

Björn Nordeman (SD)

Christian Holstein (SD)

Jessica Kilis (M)

Annika Carlsson (L)

Torvald Bennäs (L)

Lars Jennfors, fritidsstrateg

Peter Rosengren,
nämndsekreterare

Ersättare

Håkan Hellberg (S)

Övriga närvarande

Ulrika Cedell,
förvaltningschef
Lotta von Bültzingslöwen,
kulturstrateg

Ossi Tauriainen,
moderator/scenchef

Utses att justera

Leif Sivtoft (S)

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne, Sessionssalen

Sekreterare

...............................................................................................................................

28

Paragrafer

Peter Rosengren
Ordförande

………………………………………

…………………………………..

……………………………….

…………………………………..

……………………………….

Lena Ohlsson (M)
Justerare

………………………………………

Leif Sivtoft (S)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-11

Datum då
anslaget sätts upp

2021-03-11

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Rådhus Skåne
..............................................................................................................

Peter Rosengren
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KFN § 29

Remiss - Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt
åldrande i Kristianstads kommun
Änr KFN 2021/16

Beslut


Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det
som sitt eget



Paragrafen justeras omedelbart

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Yrkanden
Leif Sivtoft (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning/Ärendet
Kommunledningskontoret presenterar, utifrån ett arbete tillsammans med
andra förvaltningar, Högskolan Kristianstad och idéburen sektor, en handlingsplan för hälsosamt åldrande. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått handlingsplanen för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt arbete
vad gäller hälsosamt åldrande och menar att dokumentet är väl sammanhållet och stringent med tydlig uppdelning i målområden. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår förtydliganden och justeringar under rubriken
ärende.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-12 ge kommunstyrelsen i uppdrag
att genomföra ett förvaltningsövergripande strategiskt planarbete för ett
aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret presenterar, utifrån ett arbete tillsammans med andra förvalt-
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ningar, Högskolan Kristianstad och idéburen sektor, en handlingsplan för
hälsosamt åldrande. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens
arbetsutskott fått handlingsplanen för yttrande.
Handlingsplanen syftar till att samla, tydliggöra, initiera och lyfta äldreperspektivet i kommunkoncernen. Handlingsplanen sträcker sig till år 2022 då
den ska utvärderas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit representerad i arbetsgruppen för
handlingsplanen och medverkat i workshops. Kultur- och fritidsverksamheten har stor bäring på folkhälsa och det finns en stor del av kulturinstitutionernas, badverksamhetens och föreningslivets verksamhet som vänder
sig till målgruppen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt arbete
vad gäller hälsosamt åldrande och menar att dokumentet är väl sammanhållet och stringent med tydlig uppdelning i målområden. Kultur- och
fritidsförvaltningen lämnar kommentarer enligt följande:
Under Målområde 1: Delaktighet och samverkan, 1:4
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar en utökad förvaltningsövergripande samverkan vad gäller bidrag till föreningslivet. En mer gemensam
syn på bidragsfördelning, syfte, mål och utvecklingsmöjligheter, kan möjliggöra att öppna upp för ett bredare föreningsengagemang riktat mot
målgruppen äldre. Skrivningen ”Handläggningen av ansökningar sker av
olika förvaltningar och en bättre samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen skulle skapa tydligare struktur och
förutsättningar för föreningar att kunna söka föreningsbidrag och aktivitetsstöd för verksamhet som kopplas till äldres deltagande och hälsa.” bör
förtydligas utifrån att utvecklingsperspektivet handlar om en översyn kring
hur kommunen på bästa sätt möjliggör föreningsbidrag för verksamhet till
den äldre målgruppen.
En samverkan kring bidragsformer har även bäring på målområde 3, Mötesplatser.
Under Målområde 3: Mötesplatser, 3:1
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I texten finns skrivningar om mötesplatser, och det är viktigt att det är
tydligt vad som avses. Begreppet mötesplatser syftar i texten dels på kulturinstitutioner, som är mötesplatser utifrån ett bredare perspektiv, och
dels omsorgsförvaltningens mötesplatser.
En av de konkreta åtgärder som lyfts inom detta målområde handlar om
möten över generationsgränser. Åtgärden är att genomföra minst tre möten mellan barn/unga och äldre kommuninvånare. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att åtgärden i stället bör ha en strategisk utgångspunkt
som utgår ifrån hållbara strukturer för generationsmöten.
Under Målområde 4: Tillgänglighet, 4:3
I texten framgår helt korrekt att flera insatser för digital delaktighet görs av
idéburen sektor bland annat studieförbunden. Här bör även biblioteksverksamheten nämnas, då det finns ett åtagande om just digital delaktighet
i uppdrag och verksamhet.
Det är positivt att arbetet med ett digitalt lärcenter inom biblioteksverksamheten lyfts i planen. Ett förtydligande i skrivningen föreslås: Det digitala lärcentrat är en mobil och uppsökande verksamhet med en stationär bas
på Kristianstads stadsbibliotek.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser detta som en viktig satsning för kommunen vad gäller arbete med digital delaktighet för medborgare i Kristianstads kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det
som sitt eget



Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-12
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Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

5

4 (4)

