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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 43

Delgivningar
Änr KFN 2017/51

Beslut

 Till handlingarna

Sammanfattning

Protokoll, konstkommittén 2017-02-28

Protokoll, namnberedningen 2017-03-28

Beslut, dokument- och ärendehanteringshandbok, 2017-02-15

Tjänsteutlåtande, klimatväxling, 2016-11-18

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Till handlingarna

Beslutsunderlag

Ange underlag här
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 44

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2017/52

Beslut

 Redovisningen godkänns

Sammanfattning

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-04-03

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Redovisningen godkänns

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, 2017-04-03
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 45

Intern kontroll 2017
Änr KFN 2017/32

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följan-
de fyra granskningsområden:

1. Ekonomistyrning, planering, uppföljning - volymförändringar och 
effektivitetskrav

2. Upphandling - inköpsstyrning 

3. Avtalshantering 

4. Arbetsmiljö - rehabilitering

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar risk- och väsentlighetsanalys 
för 4 olika processer. Förvaltningen redovisar förslag på intern kontroll-
plan för 2017, bestående av fyra olika granskningsområden/processer. 
Dessa områden är kommungemensamma, som en följd av ett pågående 
kommungemensamt utvecklingsarbete för att skapa ett strukturerat ram-
verk för intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följan-
de fyra granskningsområden:

1. Ekonomistyrning, planering, uppföljning - volymförändringar och 
effektivitetskrav
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

2. Upphandling - inköpsstyrning 

3. Avtalshantering 

4. Arbetsmiljö - rehabilitering 

Beslutsunderlag

Risk- och väsentlighetsanalys 2017
Intern kontrollplan 2017
Handbok intern kontroll 2017

Kommungemensamma områden 2017 intern kontroll

4 bilagor (1-4) med frågeområden kommungemensam kontroll
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 46

Reviderade riktlinjer för direktupphandlingar 
och direktköp
Änr KFN 2016/184

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer de reviderade riktlinjerna för 
direktköp och direktupphandling för kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anpassa 
attestliggaren och delegationsordningen till riktlinjerna

Sammanfattning

Respektive nämnd ska fastställa egna riktlinjer för direktupphandling och 
direktköp inom respektive verksamhetsområde utifrån kommunens upp-
handlingspolicy. 
Kultur- och fritidsnämnden antog 2012-06-07 nämndspecifika riktlinjer 
för direktupphandling för kultur- och fritidsnämnden. Dessa revideras nu 
i avvaktan på att ny kommunövergripande upphandlingspolicy tas fram.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer de reviderade riktlinjerna för 
direktköp och direktupphandling för kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anpassa 
attestliggaren och delegationsordningen till riktlinjerna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade riktlinjer för direktupphand-
ling och direktköp 2017-03-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Förslag till riktlinjer för direktköp och direktupphandling för kultur- och 
fritidsförvaltningen Ärn KFN 2012/109
Upphandlingspolicy för Kristianstads kommun, Fastställd av Kommun-
fullmäktige 2011-06-21.
Kristianstads kommuns riktlinjer för upphandling, Fastställd av Kom-
munfullmäktige 2011-06-2, § 215
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 47

Äsphults utlåningsstation ersätts med bok-
buss
Änr KFN 2017/46

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden förordar att Äsphult utlåningsstation 
ersätts med bokbussen varannan vecka med effektuering från och 
med augusti 2017

 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att verkställa föränd-
ringar enligt förordat förslag

Sammanfattning

Äsphult utlåningsstation har haft kraftigt minskade besök- och utlånings-
siffror de senaste åren. Utifrån detta föreslås att utlåningsstationen ersätts 
med bokbussen, med ett besök varannan vecka med början mitten av 
augusti 2017. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden förordar att Äsphult utlåningsstation 
ersätts med bokbussen varannan vecka med effektuering från och 
med augusti 2017

 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att verkställa föränd-
ringar enligt förordat förslag

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-20
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 48

Ansökan om projektbidrag till schackturne-
ring. Ardhmeria
Änr KFN 2017/60

Beslut

 Ardhmeria får inget projektbidrag för genomförande av schackturne-
ringen

Sammanfattning

Ardhmeria ansöker om 10 000 kronor i projektbidrag för genomförande 
av en endagsturnering i schack. Föreningen räknar med 70-80 deltagare 
från landets övriga albanska föreningar som är med i den albanska unio-
nen. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med före-
ningen för att be dem komplettera ansökan, alternativt ta tillbaka ansö-
kan, då budgeten är bristfällig. Till slut har föreningen återkopplat att de 
inte avser att ta tillbaka ansökan. Förvaltningen föreslår ett avslag, då 
budgeten endast gäller kostnader för mat. Varken intäkter eller kostnader 
är specificerade i ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Ardhmeria får inget projektbidrag för genomförande av schackturne-
ringen

Beslutsunderlag

Ardhmerias ansökan, daterad 2016-10-14
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 49

Ansökan om projektbidrag - ungdomsläger. 
Kristianstads Folkraceclub
Änr KFN 2017/63

Beslut

 Kristianstads Folkraceclub får inget projektbidrag för genomförande 
av lägret

Sammanfattning

Kristianstads Folkraceclub ansöker om 30 000 kronor i projektbidrag för 
genomförande av ett ungdomsläger den 28-30 juli. Lägret genomförs för 
att rekrytera fler ungdomar till sporten, och vänder sig till både pojkar 
och flickor från Kristianstad och andra kommuner. Föreningen tror att 
deltagarantalet landar kring 25 ungdomar. De budgeterade intäkterna 
beräknas till cirka 40 000 kronor och består av anmälningsavgifter till 
lägret (1500 kr/person). De budgeterade kostnaderna beräknas till cirka 
40 000 kronor och består av kostnad för Tina Thörner som föreläsare, 
30 000 kronor, och mat 10 000 kronor. Förvaltningen föreslår ett avslag 
då lägret dels går runt ekonomiskt utan bidrag, dels för att en så stor 
kostnad för föreläsare, till ett relativt litet deltagarantal, är svårt att moti-
vera.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kristianstads Folkraceclub får inget projektbidrag för genomförande 
av lägret

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kristianstads Folkraceclub ansökan, daterad 2017-03-04
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 50

Ansökan om projektbidrag, Kristianstads 
Stadslopp. PAN Kristianstad
Änr KFN 2017/73

Beslut

 PAN Kristianstad får 10 000 kronor i projektbidrag för genomförande 
av Kristian-stads stadslopp

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning

PAN-Kristianstad ansöker om 20 000 kronor för genomförandet av 
Kristianstads stads-lopp den 3 juni. Efter en negativ trend de senaste 
åren, med det tidigare loppet Startskottet, har föreningen valt att finna 
nya vägar. Namnet på loppet ändras, ett samarbete inleds med IFK Kristi-
anstad och tanken är också att stärka den Orangea Staden. Tidpunkten för 
loppet ändras också, till att genomföras innan semestrarna. Med dessa 
förändringar hoppas man inom en tre årsperiod kunna locka cirka 3 000 
deltagare. Med ett deltagarantal på 1 050 personer beräknas föreningen 
göra en vinst på 75 000 kronor. Detta utan något kommunalt bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 PAN Kristianstads ansökan, daterad 2017-04-03

Beslutsunderlag

PAN Kristianstads ansökan, daterad 2017-04-03
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 51

Ansökan om projektbidrag för Beachfotboll 
samt Beachhandboll festival, Åhus Beach AB
Änr KFN 2017/72

Beslut

 Åhus Beach AB får projektbidrag om 65 000 kronor för beachfotboll 
och 65 000 kronor för Beach handboll festival

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning

Åhus Beach AB genomför Åhus beachfotboll och Åhus beachhandboll 
festival på Evenemangsstranden i Åhus 1-8 juli respektive 14-22 juli. Till 
Åhus beachfotboll beräknas cirka 550 lag medan handbollsturneringen 
beräknas att ha 1300 deltagande lag under 2017. Åhus Beach AB ansöker 
100 000 kronor för genomförande av Åhus beachfotboll samt 100 000 
kronor för genomförande av Åhus Beachhandboll festival.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Åhus Beach AB får projektbidrag om 65 000 kronor för beachfotboll 
och 65 000 kronor för Beach handboll festival

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag

Ansökan Åhus Beach AB, 2017-03-13
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 52

Ansökningar om kulturbidrag samlingsären-
de 3, 2017
Änr KFN 2017/67

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:

Arrangörsstöd

Föreningen Aoseums Vänner för programverksamhet 2017, 45 000 
kronor 

Rickarums Byateater för programverksamhet 2017, 40 000 kronor 

Föreningen BluesParty i Kristianstad för konsertverksamhet 2017, 30 
000 kronor

Projektbidrag

Föreningen Blåherremöllas Vänner för utställning, 13 000 kronor

Skånes spelmansförbund för familjeprogram under Spelmanstämman 
i Degeberga 2017, 10 000 kronor 

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
konto 353, bidrag till kulturföreningar. Vid detta tredje samlingsärende 
2017 finns tre ansökningar om arrangörsstöd och två ansökningar om 
projektbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:

Arrangörsstöd

Föreningen Aoseums Vänner för programverksamhet 2017, 45 000 
kronor 

Rickarums Byateater för programverksamhet 2017, 40 000 kronor 

Föreningen BluesParty i Kristianstad för konsertverksamhet 2017, 30 
000 kronor

Projektbidrag

Föreningen Blåherremöllas Vänner för utställning, 13 000 kronor

Skånes spelmansförbund för familjeprogram under Spelmanstämman 
i Degeberga 2017, 10 000 kronor 

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-28 samt an-
sökningar och bilagor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 53

Integrationsbidrag - sökomgång 1 2017
Änr KFN 2017/61

Beslut

 Tre föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 73 000 kronor 
enligt följande:

IFK Kristianstad, 35 000 kronor

Kristianstads Ridklubb, 30 000 kronor

KFUM Kristianstad Basket, 8 000 kronor 

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 Följande föreningar beviljas inte bidrag:

Tollarps Idrottsförening

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att inte behandla ansökan 
från Kristianstad Handboll, beroende på att föreningen har uppkomna 
skulder till kommunen. Ansökningen behandlas vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att fortsätta med integrationsbi-
drag under 2017, med tre ansökningstillfällen under året. Till första 
ansökningstillfället har fem föreningar ansökt om bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Fyra föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 133 000 kronor 
enligt följande:
Kristianstad Handboll, 60 000 kronor
IFK Kristianstad, 35 000 kronor
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Kristianstads Ridklubb, 30 000 kronor
KFUM Kristianstad Basket, 8 000 kronor 

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 Följande föreningar beviljas inte bidrag:

Tollarps Idrottsförening

Beslutsunderlag

Föreningarnas ansökningar
Sammanställning ansökningar integrationsbidrag omgång 1
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 54

Ansökan om bidrag för Arab Film Festival 
Kristianstad 8-9 oktober 2017. Malmö Arab 
Film Festival, MAFF
Änr KFN 2017/66

Beslut

 Malmö Arab Film Festival, MAFF får ett bidrag på 50 000 kronor för 
Arab Film Festival Kristianstad 8-9 oktober 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, integrationsbidrag

Sammanfattning

Malmö Arab Film Festival är den ledande filmfestivalen i Europa med 
fokus på arabisk film. Föreningen genomför visningar för allmänheten 
och skolvisningar och möten mellan filmskapare och publik. Den 8-9 
oktober 2017 arrangeras Malmö Arab Film Festrival i Malmö. Förening-
en planerar för att genomföra en del av festivalen i Kristianstad under 
samma period: Arab Film Festival Kristianstad. MAFF söker 65 000 
kronor i bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Malmö Arab Film Festival, MAFF får ett bidrag på 50 000 kronor för 
Arab Film Festival Kristianstad 8-9 oktober 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, integrationsbidrag

Beslutsunderlag

Ansökan Malmö Arab Film Festival, MAFF, 2017-01-26
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Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-24
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 55

Sommarlovsaktiviteter 2017
Änr KFN 2017/58

Beslut

 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att, utifrån de statliga 
intentionerna för sommarlovsaktiviteter, ta fram ett sommarlovspro-
gram i sin helhet

 Samarbetsavtal med föreningsliv och aktörer, som är kopplade till 
satsningen, undertecknas av ordförande och förvaltningschef

Yrkanden

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

Sammanfattning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått ett 
statligt uppdrag att fördela medel till Sveriges kommuner för att de i sin 
tur ska utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter under 2017. För-
delningen till kommunerna sker utifrån en fördelningsnyckel, som är 
baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. 
Kultur & fritid har rekvirerat bidraget för Kristianstads kommun, som 
2017 uppgår till 2 372 997 kronor. Ett samarbete är inlett med arbete- 
och välfärdsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, där en 
gemensam projektgrupp är bildad.

De statliga intentionerna med bidraget är att det ska:

- möjliggöra möten över sociala gränser

- vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år

- ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

- stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration 
och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

- genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och 
deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de 
barn som deltar i aktiviteterna

Den statliga satsningen på sommarlovsaktiviteter genomfördes första 
gången 2016. Utifrån erfarenheter och utvärdering från 2016 har kultur- 
och fritidsförvaltningen rekryterat en projektledare på 75 % under sju 
månader, inom ramen för tilldelade medlen. Detta för att övergripande 
hålla ihop satsningen, planera och samordna programinnehåll med med-
verkande aktörer. Denna övergripande sammanhållande funktion sakna-
des föregående år.

För att tydliggöra uppdraget och formellt hantera de statliga medel som 
rekvirerats för sommarlovsaktiviteter 2017 ger kultur- och fritidsnämn-
den kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ansvara för utformning 
av ett innehållsrikt och varierat sommarlovsprogram utifrån statens rikt-
linjer och intentioner. 

Det innebär att förvaltningen, i samråd med den projektgrupp som finns, 
utformar programmet i sin helhet.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att, utifrån de statliga 
intentionerna för sommarlovsaktiviteter, ta fram ett sommarlovspro-
gram i sin helhet

 Samarbetsavtal med föreningsliv och aktörer, som är kopplade till 
satsningen, undertecknas av ordförande och förvaltningschef

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-14
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KFN § 56

Medborgarförslag - Öppna upp för danskväl-
lar i Kristianstad
Änr KFN 2017/13

Beslut

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet

Sammanfattning

I ett medborgarförslag daterat 2016-12-07 föreslås att Kristianstads kom-
muns kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med Musik i Syd arran-
gerar danskvällar/mogendans i Kulturkvarteret varje helg. Förslagsställa-
ren upplever att det finns ett uppdämt behov och efterfrågan i kommunen 
sedan danskvällar med mogendans upphörde på Sommarlust. Vidare har 
förslagställaren besökt de danskvällar med storbandsjazz som Musik i 
Syd och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerat vår och höst 2016, 
och föreslår att dessa arrangeras även fortsättningsvis. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-13 att överlämna medborgarför-
slaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kulturkvarteret är en mötesplats med bibliotek och konsertsalar. Utbudet 
i Kulturkvarteret är brett och skall attrahera en bred målgrupp. I arbetet 
med att planera innehåll ingår att prova nya arrangemang och samman-
hang för att på så sätt nå ny publik och nya grupper. På grund av låga 
publiksiffror finns det i nuläget inte planer på att fortsätta med de dans-
kvällarna med storbandsjazz som arrangerades under 2016.

Att blåsa liv i en tidigare stark kulturform – regelbundna danskvällar/mo-
gendans – ser kultur- och fritidsförvaltningen som ett initiativ som när-
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mast skulle kunna uppstå utifrån föreningsengagemang. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen ser positivt på att föreningar tar initiativ till nya projekt 
och verksamheter, gärna gränsöverskridande och i samarbete med andra 
föreningar eller aktörer. Genom kultur- och fritidsnämndens bidragsme-
del till föreningslivet finns möjligheter att ansöka om projektmedel för 
nya idéer. I Kristianstads kommun finns det idag ett rikt och varierat 
föreningsliv som erbjuder kommuninvånarna ett brett kulturutbud. Kul-
tur- och fritidsnämnden ger genom bidrag till föreningslivet möjligheter 
till kulturskapande och kulturutövande i många olika former. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-12-07
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KFN § 57

Medborgarförslag - Återställ Skansarna uppe 
på Klackabacken
Änr KFN 2014/158

Beslut

 Att anse medborgarförslaget besvarat utifrån vad som anförs i tjäns-
teutlåtandet

Sammanfattning

I ett medborgarförslag daterat 2014-05-14 föreslår förslagsställaren olika 
åtgärder rörande Klackabacken utanför Skepparslöv. Dels att Klackabac-
ken uppmärksammas bättre och marknadsförs mer som ett intressant 
besöksmål, dels att några bronsåldershögar i den omedelbara närheten 
rensas från sly och snår och förses med någon sorts informationsskylt 
samt att de gamla skansarna från 1600-talet som finns uppe på och kring 
Klackabacken återställs för att ge ”en rättvisande och intressant bild av 
det historiska skeendet”. Vidare föreslås att Kristianstads kommun ge-
nom Arbete- och välfärdsförvaltningens resurser tar sig an ett återställan-
de av skansarna.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-03 att överlämna medborgarför-
slaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Att anse medborgarförslaget besvarat utifrån vad som anförs i tjäns-
teutlåtandet

Beslutsunderlag
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Medborgarförslag, 2014-05-14

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-30
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KFN § 58

Medborgarförslag - Önskar återflyttning av 
minnesstenen med bronshuvudet av dona-
torn, konsuln o Kvarnägaren-delägaren Carl 
Nilsson
Änr KFN 2014/129

Beslut

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet

Sammanfattning

I ett medborgarförslag 2014-05-15 föreslås att minnesstenen med brons-
huvudet av konsul Carl Nilsson flyttas tillbaka till dess ursprungliga plats 
vid Barbacka. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-10 att överlämna 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Konstkommittén har behandlat frågan om eventuell ny placering för 
minnesmärket vid möte 2014-08-12. Minnesmärkets placering i entrén 
till Tivoliparken valdes utifrån den omformning av utemiljön som skett 
vid Barbacka. När medborgarförslaget lämnades in var bysten intagen för 
renovering. Diskussion med stadsträdgårdsmästaren fördes, utifrån med-
borgarförslaget, om annan möjlig placering. 

Under 2015 diskuterades möjligheten att placera minnesmärket i direkt 
anslutning till Kvarnen. Kontakt togs med Byggnads AB Bröderna Pers-
son angående förslag till placering av konsul Carl Nilssons minnesmärke 
på Kvarnens gård. Detta förslag vann ej gehör. Konstkommittén besluta-
de vid sammanträde 2015-08-20, utifrån det utredningsarbete som gjorts, 
att minnesmärket blir kvar på nuvarande plats i Tivoliparken. 
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I november 2015 stals bronsbysten av konsul Carl Nilsson. Under som-
maren och hösten 2015 drabbas Kristianstads kommun av en rad stölder 
av bronsskulpturer. Trots DNA-märkning är inte bysten återfunnen. Det 
finns ytterst begränsade möjligheter och resurser att ersätta stulna brons-
skulpturer. Fundamentet som skulpturen stod på kommer att tas bort och 
magasineras. Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med 
förslagställaren 2017-03-30 och informerat om situationen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-05-15
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KFN § 59

Remiss Medborgarförslag - Låsbara värde-
skåp i själva badhallen i det nya badhuset
Änr KFN 2017/34

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget utifrån vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i 
tjänsteutlåtandet

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning. Förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun i upp-
handling av nytt badhus planerar för låsbara värdeskåp i själva badhallen. 
I förslaget framför förslagställaren att detta höjer säkerhet och bekväm-
lighet för badgästerna.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför följande: 

I Kristianstads nya badhus kommer ett modernt entrésystem att installe-
ras. Systemet innebär att badgäster vid entrén får ett armband att bära 
under besöket. Armbandet används för att komma in i anläggningen, att 
låsa sitt skåp med samt även för att betala med i café eller restaurang. På 
detta sätt ska besökare slippa ta med sig värdesaker in i själva simhallen. 
När badgästen lämnar badhuset efter besöket återlämnas armbandet och 
betalning sker med betalkort i receptionen. Det nya badhuset kommer att 
vara kontantlöst.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta med sig förslagsställarens 
synpunkter i projekteringen. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget utifrån vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i 
tjänsteutlåtandet

Beslutsunderlag

Remiss kommunledningskontoret 2017-02-01

Medborgarförslag, 2016-12-19
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KFN § 60

Ansökan om medel ur CW Olanders fond för 
stadens prydande med konstverk till att åter-
ställa skulpturen Blixt och dunder av Claes 
Hake
Änr KFN 2017/64

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 130 
000 kronor ur CW Olanders fond för att återställa den saknade delen i 
verket Blixt och dunder av Claes Hake

Yrkanden

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

Sammanfattning

Skulpturen Blixt och dunder, med placering Västra Boulevarden vid 
Söderportskolan, är gjord av en av Sveriges mest erkända samtida skulp-
törer Claes Hake. Skulpturen består av tre delar, vara en av delarna har 
saknats sedan 2014. Konstkommittén har vid sammanträde 2017-02-28 
beslutat att återinskaffa den saknade skulpturdelen. Konstkommittén 
föreslår att medel ur CW Olanders fond för stadens prydande med konst-
verk används till detta ändamål. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
130 000 kronor ur CW Olanders fond för att återställa den saknade 
delen i verket Blixt och dunder av Claes Hake 
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Beslutsunderlag

Konstkommitténs protokoll, 2017-02-28

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-24
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KFN § 61

Ansökan om medel ur Otto Ericssons ränte-
fond 18 för konstnärlig gestaltning av ny bok-
buss
Änr KFN 2017/65

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 300 
000 kronor ur Otto Ericssons räntefond 18 för konstnärlig gestaltning 
av den nya bokbussen

Yrkanden

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

Sammanfattning

Konstkommittén har från kultur- och fritidsförvaltningens biblioteksverk-
samhet fått en förfrågan om möjlighet att avsätta medel till konstnärlig 
gestaltning av den nya bokbuss som upphandlas under 2017. Konstkom-
mittén har vid sitt sammanträde 2017-02-28 ställt sig positiv till konst-
närlig gestaltning till bokbussen och att söka fondmedel för finansiering.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 300 
000 kronor ur Otto Ericssons räntefond 18 för konstnärlig gestaltning 
av den nya bokbussen

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-23
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Konstkommittéens protokoll, 2017-02-28

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 62

Namnsättning av två nya vägar, Hammar 9:21 
mfl
Änr KFN 2017/62

Beslut

 att kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnen Bronsgjutarvä-
gen respektive Stenskeppsvägen

Sammanfattning

I samband med exploateringen av C4 Shopping i Hammar kommer även 
ett nytt bostadsområde att upprättas. I förbindelse med detta skapas två 
nya vägar som nu behöver namnsättas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Regi-
onmuseet Kristianstad utrett frågan och kommit fram till följande förslag 
som namnberedningen ställer sig bakom. Platsen i fråga är historisk och 
förslagen korrelerar väl med intentionerna om god ortsnamnssed som 
finns i kulturmiljölagen.

Bronsgjutarvägen: I det arkeologiska arbetet som företogs inför detaljpla-
nen med Hammarshus framkom att vid den västra delen/platsen för den 
västra vägen hittades unika hantverkslämningar från vendeltid, dvs. 500-
600-tal. Det rörde sig om bronsgjutning av bland annat nålar. Inom verk-
stadsområdet har brons och järn samt troligen också guld och granater 
bearbetats. Med all säkerhet har man gjutit dräktnålar och det har varit 
möjligt att belägga hela produktionskedjan på den plats som det västra 
bostadsområdet och vägen är beläget.

Stenskeppsvägen: Vägen ligger nästan precis över eller strax norr om det 
fundament till en 40 m lång skeppssättning som kom fram under de 
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arkeologiska undersökningarna inför Hammarshusplanen. Till en början 
var skeppssättningen svår att datera men vid jämförelser med andra 
skeppsättningar och fynd kunde lämningen dateras till 600–900 e.Kr.  
Det var skeppssättningens storlek samt förekomsten av fristående resta 
stenar i direkt anslutning som daterade stenskeppet. Det är något senare i 
tid än hantverkslämningarna men ändå inom samma tidsrymd som omfat-
tas av Vendeltid och Vikingatid.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 att kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnen Bronsgjutarvä-
gen respektive Stenskeppsvägen

Beslutsunderlag

Namnberedningens protokoll, 2017-03-28

Särskild undersökning 2010-2011, Hammar 9:21 mfl, fornlämning 90:1 
och 157, Nosaby socken, Kristianstads kommun, Skåne län, Bertil Hel-
gesson, Charlotte Fabech, Thomas Linderoth & Peter Skoglund, Syd-
svensk arkeologi, Rapport 2012:25
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