
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

Plats och tid Rådhus Skåne, kl 13:00-15.45, rum 110

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)
Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Björn Jönsson (S)
Kasper Schönhult (C) Björn Johnsson (L) Henny Tillberg (L)
Andreas Lekandersson (SD), till 
§ 10 Björn Nordeman (SD) Leif Seth (SD), från § 11

               
               
               

Ersättare Britt-Marie Nordström (V) Jan Svensson (KD)      
               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, tf förvalt.chef Per-Olof Cartbo, enhetschef Lars Jennfors, fritidsutvecklare
               
               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Peter Rosengren

1-17

Ordförande ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Jonas Fasth (L)           

Justerare ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Stefan Haskå (M) Justerare2      

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2017-02-02

Datum då
anslaget sätts upp

UppsattDatum Datum då 
anslaget tas ned

NedtagsDatum

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 1

Delgivningar
Änr KFN 2016/185

Beslut

 Till handlingarna

Sammanfattning

Reviderad strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete, 
2016-10-04

PM Utredning om sammanhållen serviceorganisation, 2016-10-07

Utredning om sammanhållen serviceorganisation, 2016-10-07

Protokoll namnberedningen, 2016-11-14

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017, 2016-11-15

Överklagande av namnsättning av väg på Ivö, 2016-11-24

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Till handlingarna

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 2

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2016/186

Beslut

 Redovisningen godkänns

Sammanfattning

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-01-16

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Redovisningen godkänns

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, 2017-01-16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 3

Bokslut 2016
Änr KFN 2017/4

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2016
 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att 

hantera utmaningarna med kommunens friluftsbad, utifrån en 
kartläggning som beskriver samtliga bads verksamhet, driftkostnader 
samt behov av investeringar

Nämndens behandling

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att hantera 
utmaningarna med kommunens friluftsbad, utifrån en kartläggning som 
beskriver samtliga bads verksamhet, driftkostnader samt behov av 
investeringar

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar bokslut för 2016, innehållande 
bl.a. uppföljning av drift- och investeringsbudget, övergripande 
årsberättelse, uppföljning av styrkort, verksamhetsmått samt 
verksamhetsberättelser från förvaltningens olika verksamheter.

Bokslutet redovisar ett underskott på 492 tkr för driftbudgeten och ett 
överskott på investeringsbudgeten med 1 463 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Årstext
Styrkort
Utfall driftbudget
Utfall investeringsbudget
Verksamhetsmått
Verksamhetsberättelser från förvaltningens enheter och 
verksamhetsområden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 4

Ansökningar om kulturbidrag 
samlingsärende 1, 2017
Änr KFN 2016/178

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:

Verksamhetsbidrag

Kristianstads Stadsmusikkår 50 000 kronor

Åhus Blåsorkester 20 000 kronor

Hemvärnets Musikkår 30 000kr

Kristianstads Orkesterförening/Christianstad Symfoniker 100 000 
kronor

XL Big Band 50 000 kronor

Kristianstads Storband 50 000 kronor

Åhus Manskör 6 000 kronor

Allökören 5 000 kronor

Christianstads Motettkör 15 000 kronor

Gärds Härads Folkdanslag 5 000 kronor

Föreningen Assalam Kultur beviljas inte verksamhetsbidrag då 
ansökan inte uppfyller kriterierna för verksamhetsbidrag enligt 
gällande bidragsregler.

Arrangörsstöd

Bibliotekets vänner i Kristianstad för föreläsningar, 3 000 kronor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (4)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Gärds Härads hembygdsförening för programverksamhet, 40 000 
kronor

Villands Härads Hembygdsförening för programverksamhet, 13 000 
kronor

Wendes Militärhistoriska Föreningen för utställningsverksamhet, 13 
000 kronor

Önnestadsortens Hembygdsföreningen för programverksamhet, 5 000 
kronor

Projektbidrag

Kulturföreningen Art Town Kristianstad för Art&Fashion show, 15 
000 kronor

JFK Studio Vinbäcken Produktion för sommarteateruppsättning av 
Jeppe på berget, 75 000 kronor

Kulturföreningen Äntligen för projektet en inkluderande scen, 15 000 
kronor

Maglehems Kulturförening för internationellt konstutbyte, 10 000 
kronor

De la Motte Music beviljas inte projektbidrag då konsertprojektet får 
stöd av kultur & fritid genom samarbetet med Kulturkvarteret.

Sveriges Finska Pensionärer beviljas inte projektbidrag för 100-
årsfirande av Finlands självständighet då arrangemanget inte äger 
rum i Kristianstads kommun.

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
konto 353, bidrag till kulturföreningar. Vid detta första samlingsärende 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (4)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

2017 finns elva ansökningar om verksamhetsbidrag, fem ansökningar om 
arrangörsstöd och sex ansökningar om projektbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:

Verksamhetsbidrag

Kristianstads Stadsmusikkår 50 000 kronor

Åhus Blåsorkester 20 000 kronor

Hemvärnets Musikkår 30 000kr

Kristianstads Orkesterförening/Christianstad Symfoniker 100 000 
kronor

XL Big Band 50 000 kronor

Kristianstads Storband 50 000 kronor

Åhus Manskör 6 000 kronor

Allökören 5 000 kronor

Christianstads Motettkör 15 000 kronor

Gärds Härads Folkdanslag 5 000 kronor

Föreningen Assalam Kultur beviljas inte verksamhetsbidrag då 
ansökan inte uppfyller kriterierna för verksamhetsbidrag enligt 
gällande bidragsregler.

Arrangörsstöd

Bibliotekets vänner i Kristianstad för föreläsningar, 3 000 kronor

Gärds Härads hembygdsförening för programverksamhet, 40 000 
kronor

Villands Härads Hembygdsförening för programverksamhet, 13 000 
kronor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     4 (4)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Wendes Militärhistoriska Föreningen för utställningsverksamhet, 13 
000 kronor

Önnestadsortens Hembygdsföreningen för programverksamhet, 
5 000 kronor

Projektbidrag

Kulturföreningen Art Town Kristianstad för Art&Fashion show, 15 
000 kronor

JFK Studio Vinbäcken Produktion för sommarteateruppsättning av 
Jeppe på berget, 75 000 kronor

Kulturföreningen Äntligen för projektet en inkluderande scen, 15 000 
kronor

Maglehems Kulturförening för internationellt konstutbyte, 10 000 
kronor

De la Motte Music beviljas inte projektbidrag då konsertprojektet får 
stöd av kultur & fritid genom samarbetet med Kulturkvarteret.

Sveriges Finska Pensionärer beviljas inte projektbidrag för 100-
årsfirande av Finlands självständighet då arrangemanget inte äger 
rum i Kristianstads kommun.

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-13 samt 
ansökningar och bilagor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 5

Ansökan om projektbidrag för musikalen 
Ronja Rövardotter. Kronan AB/Emil 
Sigfridsson
Änr KFN 2017/6

Beslut

 Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson får ett projektbidrag på 
300 000 kronor för att sätta upp musikalen Ronja Rövardotter på 
Kristianstads Teater våren 2017 

 Pengarna tas från verksamhet 302

Sammanfattning

Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson, ansöker om projektbidrag för 
att sätta upp musikalen Ronja Rövardotter på Kristianstads teater våren 
2017. Det blir Emil Sigfridssons tionde egenproducerade musikal på 
teatern. Föreställningen framförs av en ensemble med ett 40-tal 
medverkande, där de ledande rollerna görs av professionella aktörer och 
övriga roller av lokala amatörer. 20 föreställningar planeras med premiär 
den 24 februari. Kronan Kristianstad AB ansöker om 417 936 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson får ett projektbidrag på 
300 000 kronor för att sätta upp musikalen Ronja Rövardotter på 
Kristianstads Teater våren 2017 

 Pengarna tas från verksamhet 302
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Ansökan Kronan AB, Emil Sigfridsson, 2016-12-21

Redovisningar: Dracula 2014, Peter Pan 2015, Rock of Ages 2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 6

Ansökan om bidrag för 2017. Stiftelsen 
Kulturhuset Aoseum
Änr KFN 2017/2

Beslut

 Stiftelsen Kulturhuset Aoseum får ett bidrag på 100 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 302

Sammanfattning

Stiftelsen Kulturhuset Aoseum ansöker om bidrag till kulturhuset 
Aoseum i Åhus. Byggnaden är drygt 90 år gammal och ett 
kulturhistoriskt inslag i samhällsbilden. Lokalerna används dagligen till 
kulturverksamhet utom under sommartid, då det sker vid några tillfällen. 
Stiftelsen Kulturhuset Aoseum ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor 
för 2017.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Stiftelsen Kulturhuset Aoseum får ett bidrag på 100 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 302

Beslutsunderlag

Ansökan Stiftelsen Kulturhuset Aoseum, 2017-01-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 7

Skrivelse om amorteringsfritt år, Kristianstad 
FC
Änr KFN 2017/1

Beslut

 Ärendet utgår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 8

Ansökan om projektbidrag Kristianstad 
Arena Cup 2017. Kristianstad FC
Änr KFN 2016/207

Beslut

 Ärendet utgår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 9

Remiss - Motion - Dags för fritidsbibliotek i 
Kristianstad
Änr KFN 2016/121

Beslut

 Att föreslå att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för möjligheten 
att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun

 Remissen anses därmed besvarad

Yrkanden

       Stefan Haskå (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning

Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristinstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar gratis kan låna fritids- 
och idrottsutrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen kontaktade Skåneidrotten för att titta 
närmare på Fritidsbanken som sedan 2013 byggts upp likt en franchise 
med stöd av Riksidrottsförbundet runt om i Sverige.

Fritidsbanken syftar till att alla som vill ska kunna låna idrotts- och 
fritidsutrustning gratis under 14 dagar. Därefter lämnas utrustningen 
tillbaka, alternativt lånas om.

Fritidsbankens verksamhetsidé bygger på att:
Alla får låna
Allt är gratis
Ett smart återbruk

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kommuner som ansluter sig till Fritidsbanken får ett start-kit med bland 
annat roll-ups, kändisbilder med idrottare som stödjer Fritidsbanken och 
möjlighet att delta i nätverk med andra kommuner som driver 
Fritidsbanker.

För att bygga upp en lokal Fritidsbank krävs en lämplig lokal på ca 
100m² för förvaring och uthyrning samt en intilliggande verkstad för 
besiktning och eventuellt underhåll av återlämnad utrustning. Lokalen 
bör lämpligen ligga i närhet till centrum eller på annan plats dit 
medborgare på ett enkelt sätt kan ta sig med cykel och/eller buss för att 
lämna/hämta utrustning.

En Fritidsbank kräver personal som bemannar utlåning och verkstad 
under tider då medborgare har möjlighet att besöka Fritidsbanken samt 
eventuellt extra öppettider under skollov. Flertalet kommuner har via 
Fritidsbanken skapat möjlighet till arbetsträning.

Vidare krävs lokala initiativ som skänker utrustning till Fritidsbanken. 
Målet är att Fritidsbanken aldrig ska hantera pengar eller behöva köpa in 
utrustning annat än viss skyddsutrustning, så som exempelvis hjälmar, 
och parautrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om ett fritidsbibliotek i 
Kristianstads kommun är intressant och föreslår att kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda verksamhetsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar för möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i 
Kristianstads kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Att föreslå att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för möjligheten 
att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun.

 Remissen anses därmed besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Motion från Ruzica Stanojevic (V), 2016-04-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 10

Remiss - Klimat- och energistrategi
Änr KFN 2016/203

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran mot förslaget till 
klimat- och energistrategi.

Sammanfattning

Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska 
den globala temperaturökningen begränsas till högst 2 grader, med 
strävan ner till 1,5 grader, för att konsekvenserna av förväntade 
klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.

Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för 
det lokala arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om 
minskade utsläpp av växthusgaser. Särskilt viktigt för 
kommunkoncernens egen del är att målet om fossilbränslefri 
energianvändning nås till 2020.

Kristianstads kommuns nu gällande klimatstrategi antogs av 
kommunfullmäktige 2011-09-13.  Kommunfullmäktige tillsatte 2015 en 
klimatberedning. I beredningens uppdrag ingår bland annat att ta fram ett 
förslag till ny klimatstrategi. Det arbetet har nu genomförts och ett 
förslag finns framme för remissbehandling.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran mot förslaget till 
klimat- och energistrategi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Klimat- och energistrategi, 2016-11-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 11

Remiss - Program för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare
Änr KFN 2016/206

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran mot programmet för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Sammanfattning

Enligt en ny bestämmelse som trätt i kraft 1 januari 2015, 3 kap 19 b 
kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet 
ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn 
i privata utförares verksamhet.

Med privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en 
helt privat aktör utan kommunalt ägande. Kommunen är huvudman för 
sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen regi eller av en 
privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla 
tjänster med tillfredsställande och lagenliga kvalitéer till kommunens 
invånare.

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs 
av en privat utförare

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 
verksamhet som de lämnar till privata utförare

- i kommunfullmäktige besluta om ett program för varje 
mandatperiod med generella mål och riktlinjer när 
verksamheter drivs av privata utförare

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda 
brukare kan välja mellan olika utförare

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran mot programmet för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Beslutsunderlag

Remiss kommunstyrelsen, 2016-11-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 12

Medborgarförslag - Ridning på banvallen, 
mellan Degeberga och Brösarp.
Änr KFN 2016/177

Beslut

 Att med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande föreslå 
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått medborgarförslaget för beredning. 

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 
kommun tillåter ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp. 
Förslagställaren menar att den stora vinsten med att rida på banvallen är 
att komma åt vägövergången över väg 19, vilket ökar säkerheten, men 
även att skapa möjligheter för större variation av ridvägarna.

Att nyttja banvallen för ridning är en fråga för markförvaltaren, kultur- 
och fritidsförvaltningen har därmed samrått med C4 Teknik, som 
hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut om förbud mot ridning på 
banvallen, 2001-10-09, §112. 

Utifrån samråd med C4 Teknik föreslås, även fortsättningsvis, att 
banvallen mellan Degeberga och Brösarp endast skall användas för gång- 
och cykeltrafik.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Att med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande föreslå 
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Remiss kommunledningskontoret, 2016-10-18 

Medborgarförslag, 2015-11-23 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 13

Medborgarförslag - Upprätta minnesskylt 
över Leroy Anderson i centrala Kristianstad
Änr KFN 2016/113

Beslut

 Att med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande föreslå 
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning

Förslagsställaren vill se att en minnesplakett över den amerikanske 
kompositören Leroy Anderson placeras på en plats i centrala 
Kristianstad. 

Förslaget har behandlats av kommunens namnberedning som ligger 
under kultur- och fritidsnämnden. Beredningen lämnar förslag till beslut. 

Uppmärksammandet av enskilda personer är mycket restriktivt. En 
huvudprincip vid uppmärksammandet av enskilda personer är att de är 
födda eller varit verksamma på orten i fråga. Anderson har visserligen 
kopplingar till trakten men är inte född i Kristianstad och har inte varit 
verksam här. Namnberedning anser det eftersträvansvärt att eventuella 
minnesplaketter placeras på en plats som har tydlig koppling till den 
person som uppmärksammas, gärna då genom att personen i fråga har 
haft verksamhet på platsen i fråga.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Att med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande föreslå 
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2016-06-02
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 14

Medborgarförslag - Friskvård för 
pensionärer, fritt tillträde till Badhuset för 
pensionärer från 70 år
Änr KFN 2016/108

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget utifrån att Tivolibadet redovisar förslag på 
justeringar av så kallade röda avgångar samt förändring av klippkort 
till taxor för 2018.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats till Kultur- och fritidsnämnden för 
beredning, förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun inför 
friskvård för pensionärer såsom fritt inträde till Badhuset för pensionärer 
från 70 år.

Tivolibadet har och kan idag erbjuda ett rabattsystem som kommer 
många resurssvaga grupper till del, och är inte anpassat för någon 
specifik grupp.

Tivolibadet har gjort en kartläggning av entréavgifterna och olika 
rabattsystem på andra badanläggningar på närliggande orter, i utifrån en 
radie på ca 15 mil. Utifrån denna kartläggning kommer Tivolibadet 
redovisa ett förslag om justeringar av så kallade röda avgångar samt 
förändring av klippkort vilket innebär en något ökad rabatt. Förslaget, 
som kommer att hanteras i taxor för 2018, är inte riktat till någon specifik 
målgrupp. 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget utifrån att Tivolibadet redovisar förslag på 
justeringar av så kallade röda avgångar samt förändring av klippkort till 
taxor för 2018.

Beslutsunderlag

Remiss kommunledningskontoret 2016-06-21

Medborgarförslag, 2015-04-11
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 15

Namnsättning av väg i Östra Sönnarslöv, 
Sönnarslöv 70:23
Änr KFN 2016/183

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Forsärlevägen

Sammanfattning

Namnsättning av väg i centrala Östra Sönnarslöv är av behov. Nytt hus 
har byggts på fastigheten Sönnarslöv 70:23. Huarödsvägen går utanför, 
men fastigheten kommer inte kunna ha infart där. Det går inte heller att 
nummersätta från närliggande Spångarpsvägen, eftersom det inte finns 
lediga nummer. Ytterligare ett antal befintliga (men obebyggda) 
fastigheter kommer att få den nya adressen. Namnet Forsärlevägen 
förordas med anledning av att Mjöån som ligger i närheten har flera 
häckande par. I området finns också redan Örnstigen och Falkstigen och 
andra djurnamn. Nordöstra Skånes fågelklubb är kontaktad i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Forsärlevägen

Beslutsunderlag

Protokoll namnberedningen, 2016-11-14
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 16

Redovisning av klara och ej klara 
medborgarförslag
Änr KFN 2017/3

Beslut

 Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

 Beslut fattas med omedelbar justering

Sammanfattning

Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som 
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som 
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.

Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över 
avgjorda med-borgarförslag 2017-02-02 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2017-02-02.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

 Beslut fattas med omedelbar justering

Beslutsunderlag

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och 
fritidsnämnden per 2017-02-02. 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och 
fritidsnämnden per 2017-02-02.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 17

Årlig uppföljning av Kultur- och 
fritidsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan
Änr KFN 2017/5

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2016.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan. Redovisningen gäller 
för perioden 1 januari – 31 december 2016 och består av tre delar. Dessa 
är en redovisning av genomförda åtgärder, en allmän uppföljning samt en 
handlingsplan för framtiden.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2016.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av genomförda åtgärder 
inom SAM, likabehandling och samverkan år 2016
Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av SAM, likabehandling 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

och samverkan år 2016
Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för SAM år 2017
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