
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 110, kl 13:00-15.30

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Monica Roos (M), anmält jäv 
paragraf 71 Jan Svensson (KD)

Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Björn Jönsson (S)
Catarina Persson (S), anmält jäv 
paragraf 69 Lena Larsson (C) Kasper Schönhult (C)

Leif Seth (SD) Jörgen Johnsson (L), anmält jäv 
paragraf 72      

               
               
               

Ersättare Britt-Marie Pettersson (V) Henny Tillberg (L), utom 
paragraf 69, 71, 72      

               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Per-Olof Cartbo, enhetschef
Mikael Johnson, 
fritidsutvecklare Maria Mera, controller Emma Lang Åberg, 

bibliotekschef

Åsa Jansson, badmästare Anders Magnusson, 
utvecklingsledare      

Utses att justera Monica Roos (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

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

Peter Rosengren

63-81

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

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

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

……………………………….
Monica Roos (M) Justerare2      

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2017-06-08

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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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 63

Delgivningar
Änr KFN 2017/76

Beslut

 Till handlingarna

Sammanfattning

Minnesanteckningar samrådsgrupp biosfärområde, 2017-03-16

Beslut kommunfullmäktige 2017-04-18, Revisionsberättelse för år 2016 
samt fråga om ansvarsfrihet

Beslut kommunfullmäktige 2017-04-18, Revidering av 2017 års budget

Beslut kommunstyrelsen 2017-03-22, Motion – Dags för fritidsbibliotek i 
Kristianstad

Årsrapport 2016 för kommunövergripande handlingsplan för arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder

Verksamhetsberättelse Musik i Syd 2016

Verksamhetsberättelse Regionmuseet Kristianstad 2016

Delegationsbeslut Kultur Skåne 2017-05-08, Beviljat bidrag 250 000 kr 
för Kommunalt samverkansprojekt offentlig konst – förstudie – bildande 
av nätverk för offentlig konst i Skåne

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Till handlingarna
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Beslutsunderlag

Ange underlag här
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 64

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2017/77

Beslut

 Redovisningen godkänns

Sammanfattning

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-05-22

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Redovisningen godkänns

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, 2017-05-22
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 65

Förlängd giltighetstid för kommunens biblio-
teksplan till och med 2018
Änr KFN 2017/84

Beslut

 att förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen med ett år till att gälla 
till och med 2018

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet. Kristianstad kommuns biblioteksplan reviderades och 
antogs 2014 och gäller för perioden 2015-2017. Kultur- och fritidsför-
valtningen och Barn- och utbildningsförvaltningen tog fram planen ge-
mensamt. 

Folkbiblioteken är inne i ett arbete där nya mål, styrkort och utvecklings-
processer håller på att tas fram för våra verksamheter. Även inom Barn- 
och utbildningsförvaltningen pågår ett förändringsarbete, bland annat 
kopplat till nyss beslutade Nationella IT-strategier för skolan. Av dessa 
anledningar finns det en önskan att förlänga perioden för den redan an-
tagna biblioteksplanen med ett år till och med 2018. Genom detta ges tid 
att genomföra respektive förvaltnings förändringsprocess och utifrån 
dessa tillsammans ta fram en ny gemensam biblioteksplan. Arbetet med 
att ta fram en ny biblioteksplan påbörjas i så fall under hösten 2017 för 
att läggas fram för beslut under hösten 2018. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden
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 att förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen med ett år till att gäl-
la till och med 2018

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-04
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KFN § 66

Organisationsförändring på kultur- och fri-
tidsförvaltningens kansli
Änr KFN 2017/91

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner organisationsförändringen på 
kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli har under 2017 och 2018 per-
sonalförändringar på fritidssidan, en av fritidsstrategerna har sagt upp sig 
och under våren 2018 går fritidsintendenten i pension. Arbetsgivaren 
föreslår en organisationsförändring i två etapper, där etapp 1 genomförs 
2017 och etapp 2 2018. Anledningen till förslaget är ett behov av att 
omstrukturera tjänsterna utifrån arbetsbelastning och utifrån de arbets-
uppgifter medborgarcenter hanterar. Etapp 1 innebär att en strategtjänst 
görs om till en tjänst som fritidskonsulent. Etapp 2 innebär att tjänsten 
som fritidsintendent görs om till en fritidsstrateg

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner organisationsförändringen på 
kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande, 2017-05-09

Förslag organisationsförändring
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KFN § 67

Remiss Kultursamverkan för ett Sverige som 
håller ihop - framtida inriktning och utveck-
lingsmöjligheter för kultursamverkansmodel-
len Ds-2017p
Änr KFN 2017/87

Beslut

 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsför-
valtningens yttrande 

Yrkanden

       Lena Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning

Kristianstads kommun, kultur- och fritidsnämnden har från Kulturdepar-
tementet fått remissen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop − 
framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmo-
dellen (Ds 2017:8) för yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads kommun yttrar sig avseen-
de Kultursamverkansmodellen i Region Skåne. Förvaltningen instämmer 
i att Kultursamverkansmodellen bidragit till att lyfta kulturen på den 
politiska agendan. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument som 
utgör en relevant grund för dialog och samverkan vad gäller kommunala 
och regionala prioriteringar. Kulturområdet stärks lokalt i en samsyn och 
samverkan med den regionala nivån. Utmaningen är en samsyn på kom-
munalt och regionalt ansvar vad gäller satsningar i kommunerna. Här ser 
det olika ut – kommuner med en kulturell infrastruktur med regionala 
institutioner har utifrån det en tydlig koppling till de regionala priorite-
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

ringarna. De satsningar som görs i idéburen sektor/ideellt föreningsliv i 
kommunerna är mer komplicera att hantera utifrån en regional nivå, och 
det är många gånger främst ett kommunalt ansvar. Dock kan det vara för-
eningsdrivna initiativ som är för stora för en kommun att finansiera som 
faller utifrån de krav regionen ställer på projektens regionala mervärde. 
Hur den offentliga kulturen når ut och hur den når nya deltagargrupper är 
en gemensam fråga för stat, region och kommun, och en fråga där kom-
munernas inflytande är av stor vikt. Här är det också regionernas ansvar 
att ha med perspektivet hur medel fördelas geografiskt i en region.

Kultursamverkansmodellen, med den regionala kulturplanen, öppnar upp 
för gemensamma satsningar och projekt mellan kommuner och region 
och initierar även till pilot- och utvecklingsprojekt mellan kommuner. 
Detta är givetvis en god utgångspunkt för utveckling.

Kultur- och fritidsförvaltningen väljer att lyfta några delar i remissen för 
kommentarer:

Särskilt om kulturmiljöområdets roll inom kultursamverkansmodel-
len: kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att rollerna för 
aktörerna inom det regionala kulturmiljöarbetet tydliggörs och välkomnar 
den utveckling som beskrivs. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget att bild- och 
formområdet blir ett nytt område inom kultursamverkansmodellen. 
Förvaltningen vill poängtera vikten av att ett konst- och kulturfrämjande 
arbete fortsatt prioriteras. 

Vad gäller regional biblioteksverksamhet anser kultur- och fritidsför-
valtningen att det är lämpligt, såsom det står i remissen, att vänta in den 
nationella biblioteksstrategin innan vidare analys görs. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att Kulturrådet behåller 
fördelning av sökbara utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar. 
Det är dock angeläget att så långt det är möjligt säkerställa geografisk 
spridning. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsför-
valtningens yttrande 

Beslutsunderlag

Remiss Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, mars 2017
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KFN § 68

Föreningar med skulder
Änr KFN 2017/79

Beslut

 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta ”Riktlinjer – förfallen skuld 
till kommunala idrottsanläggningar” vid sammanträdet 2015-02-19. 
Riktlinjerna säger att kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år 
ska informeras om vilka föreningar som har förfallna skulder. Den 2017-
05-23 är statusen på förfallna skulder, där en kravpåföljd gått ut, enligt 
följande:

Kristianstads Ishockeyklubb 29 452 kr

Gymnastikföreningen Kristianstadsflickorna 5 536 kr 

Österslövs Idrottssällskap 4 506 kr 

Röda Korset 3 434 kr 

C4 Fäktklubb 2 007 kr 

Sveriges Ensamkommande förening i Kristianstad 1 580 kr

Åhus Basket 930 kr

Afrikanska Ungdomsföreningen i Skåne 855 kr

Together Kristianstad 756 kr

Vittskövle Idrottsförening 646 kr

Kristianstads Triathlonklubb 600 kr



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-08

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arabiska Barnets förening i Sverige 492 kr

Rickarums SMU 276 kr

Det finns i dagsläget en överenskommelse skriven med Kristianstad 
Handboll och en överenskommelse med Kristianstads Ishockeyklubb 
som är på väg att undertecknas.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag

Föreningarnas skulder till kommunen
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KFN § 69

Integrationsbidrag – sökomgång 2 2017
Änr KFN 2017/86

Beslut

 Tre föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 160 000 kronor 
enligt följande:
Kristianstad Handboll, integration genom fysisk aktivitet 60 000 kr
Kristianstad FC, integration genom föreningslivet             50 000 kr 
Kristianstads DFF, Kids in Motion             50 000 kr

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 Följande ansökningar beviljas inte bidrag:
Kristianstad FC, starta social fond
Kristianstad FC, stötta utsatta barn
Kristianstads DFF, sommarlovsaktiviteter

Jäv

      Catarina Persson (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att fortsätta med integrationsbi-
drag under 2017, med tre ansökningstillfällen under året. Till andra an-
sökningstillfället har Kristianstad FC ansökt om tre olika bidrag, Kristi-
anstads DFF om två bidrag samt att Kristianstad Handbolls ansökan 
behandlas vid detta tillfälle då de vid förra nämndsmötet hade en oregle-
rad skuld till kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden
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 Tre föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 160 000 kronor 
enligt följande:
Kristianstad Handboll, integration genom fysisk aktivitet 60 000 kr
Kristianstad FC, integration genom föreningslivet             50 000 kr 
Kristianstads DFF, Kids in Motion             50 000 kr

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 Följande ansökningar beviljas inte bidrag:
Kristianstad FC, starta social fond
Kristianstad FC, stötta utsatta barn
Kristianstads DFF, sommarlovsaktiviteter

Beslutsunderlag

Föreningarnas ansökningar
Sammanställning ansökningar integrationsbidrag omgång 2
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KFN § 70

Ansökan projektbidrag för ungdomsfilmpro-
jektet Närproducerad filmkonst med rötter i 
världen 2017. Skånes Horn av Afrika förening
Änr KFN 2017/103

Beslut

 Skånes Horn av Afrika förening får ett projektbidrag på 45 000 kro-
nor för projektet Närproducerad filmkonst med rötter i världen 2017

 Pengarna tas från verksamhet 302

Sammanfattning

Skånes Horn av Afrika förening söker bidrag för ett samverkansprojekt 
med ABF där ungdomar på Gamlegården ges möjlighet till eget skapan-
de, inkludering och delaktighet. Närproducerad filmkonst med rötter i 
världen vill inbjuda ungdomar att med filmskapande ge en bild av hur det 
är att växa upp på Gamlegården. Projektet handlar om manusarbete, 
kortfilmsproduktion och visning på Kosmorama under filmfestivalen 
Bionalen i oktober 2017. Skånes Horn av Afrika söker ett projektbidrag 
på 60 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Skånes Horn av Afrika förening får ett projektbidrag på 45 000 kro-
nor för projektet Närproducerad filmkonst med rötter i världen 2017

 Pengarna tas från verksamhet 302

Beslutsunderlag
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Ansökan Skånes Horn av Afrika förening, 2017-05-17
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KFN § 71

Ansökan om arrangörsstöd 2017. Kristian-
stads Teaterförening
Änr KFN 2017/82

Beslut

 Kristianstads Teaterförening får ett bidrag på 690 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Jäv

     Monica Roos (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv

Sammanfattning

Kristianstads Teaterförening är en av Sveriges största teaterföreningar - 
både verksamhetsmässigt och medlemsmässigt, 2016 uppgick medlem-
santalet till 1482. Under året arrangeras ett stort antal föreställningar; 
teater, dans, musikal, opera samt konserter. Kristianstads teater är huvud-
scen, men föreställningar ges också på Kulturkvarteret, Kulturhuset 
Barbacka samt på en rad mindre spelplatser i Kristianstads kommun. 
Kristianstads Teaterförening ansöker om 750 000 kronor i bidrag för sin 
verksamhet 2017.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Kristianstads Teaterförening får ett bidrag på 690 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag
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Ansökan Kristianstads teaterförening, 2017-04-18
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KFN § 72

Ansökan om projektbidrag, Åhuscupen. Åhus 
Horna Bollklubb
Änr KFN 2017/85

Beslut

 Åhus Horna Bollklubb får 15 000 kr i projektbidrag för genomföran-
de av Åhuscupen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Jäv

      Jörgen Johnsson (L) deltog inte i beslutet på grund av jäv

Sammanfattning

Åhus Horna Bollklubb ansöker om 30 000 kronor i projektbidrag för 
genomförande av Åhuscupen den 25-27 maj på Furehovs Idrottsplats. 
Det är en nystartad fotbollscup för pojkar födda 2006-2008. Föreningen 
har maximerat deltagarantalet till 24 lag/åldersklass, där åldersklasserna 
2006 och 2008 är fulla, men det finns några platser kvar i åldersklassen 
2007. Föreningen har en förhoppning att detta ska bli en årligt återkom-
mande cup. Därför är också kostnaderna något högre det första året då 
det krävs inköp som sedan kan användas till kommande år, såsom fot-
bollsmål, grillar och skyltar.

Föreningen räknar med totala intäkter på 203 550 kronor, för kioskför-
säljning och anmälningsavgifter. På kostnadssidan har föreningen budge-
terat med totalt 214 000 kronor, där de största posterna är kioskinköp 
samt inköp av mål och fotbollar.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Åhus Horna Bollklubb får 15 000 kr i projektbidrag för genomföran-
de av Åhuscupen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag

Åhus Horna Bollklubbs ansökan, daterad 2017-05-02
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KFN § 73

Ansökan om projektbidrag, Thaiboxningsga-
la. C4 Kick & Thaiboxningsklubb
Änr KFN 2017/88

Beslut

 C4 Kick- och Thaiboxningsklubb får 10 000 kronor i projektbidrag 
för genomförande av thaiboxningsgalan

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning

C4 Kick- och Thaiboxningsklubb ansöker om 100 000 kronor för genom-
förande av en thaiboxningsgala i Kristianstad den 3 juni på Yllan. Totalt 
kommer 15 matcher att genomföras under kvällen, vilket innefattar 2 
dammatcher och 1 diplommatch (under 15 år) och 1 juniormatch (under 
18 år). Övriga matcher är herrmatcher. Föreningen kommer att samarbeta 
med professionella evenemangsarrangörer och publiken ska bjudas på 
underhållning, där mycket fokus kommer att läggas på ljud- och 
ljusshow.

Syftet med arrangemanget är att åter öka intresset för thaiboxning. De 
senaste åren har det inte arrangerats galor i Kristianstad och föreningen 
ser hur det också har minskat intresset för tävling och elitsatsning. 

I den budget som finns med i ansökan uppgår den beräknade kostnaden 
till 215 000 kronor. Den största posten är arvoden till utövare, totalt 
150 000 kronor. De beräknade intäkterna uppgår till 160 000 kronor, där 
den största posten är biljettförsäljning 140 000 kronor.
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Föreningen har även sökt bidrag från kommunledningskontoret för galan. 
Tjänstemannainriktningen är ett bidrag på 10 000 kronor, men beslut är 
ännu inte fattat.

Förvaltningen anser att bidrag inte kan finansiera arvoden till utövarna. 
Därför får ett bidrag från kultur- och fritidsnämnden gå till övriga kostna-
der i samband med galan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 C4 Kick- och Thaiboxningsklubb får 10 000 kronor i projektbidrag 
för genomförande av thaiboxningsgalan

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag

C4 Kick- och Thaiboxningsklubbs ansökan, 2017-05-04
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KFN § 74

Ansökan om projektbidrag, investeringar vid 
uppstart av förening. Wendes Pétanque Club
Änr KFN 2017/95

Beslut

 Wendes Pétanque Club beviljas inte projektbidrag för inköp av dator 
och skrivare

Sammanfattning

Wendes Pétanque Club är en nybildad bouleförening. Flertalet av dess 
medlemmar har tidigare varit aktiva i Åsums Bollklubbs boulesektion. 
Då föreningen är nybildad söker man bidrag för en del initiala kostnader 
till ett kansli, såsom dator och skrivare. Förvaltningen anser att detta är 
kostnader som en förening får bära själv och föreslår därför ett avslag på 
ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Wendes Pétanque Club beviljas inte projektbidrag för inköp av dator 
och skrivare

Beslutsunderlag

Föreningens ansökan, daterad 2017-04-27
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KFN § 75

Ansökan om projektbidrag för uppvisningar 
samt workshops sommar 2017. Föreningen 
Arts & Motion
Änr KFN 2017/92

Beslut

 Föreningen Arts & Motion får 20 000 kronor i projektbidrag för upp-
visningar och workshops i akrobatik och dans sommaren 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Yrkanden

      Lena Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning

Föreningen Arts & Motion är en ny förening i Kristianstads kommun 
med inriktning akrobatik, luftakrobatik, dans och rörelse. Bakom före-
ningen står utövande akrobater och dansare som vill erbjuda allmänheten 
att delta i workshops under sommaren. Föreningen söker 20 850 kronor i 
projektbidrag för två uppvisningar och tio workshopstillfällen under 
sommaren 2017.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Föreningen Arts & Motion får 20 000 kronor i projektbidrag för upp-
visningar och workshops i akrobatik och dans sommaren 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Ansökan föreningen Arts & Motion, 2017-04-03
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KFN § 76

Ansökan om ekonomiskt bidrag för sommar-
koloni 2017, KFUM Kristianstad
Änr KFN 2017/101

Beslut

 KFUM Kristianstad får ett bidrag på 120 000 kronor för genomföran-
de av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Kostnaderna på cirka 20 000 kronor för bussarna till lägret bekostas 
av kultur- och fritidsförvaltningen

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Sammanfattning

KFUM Kristianstad ansöker om 120 000 kronor i bidrag för KFUM:s 
dagkoloni i Åhus sommaren 2017. Lägret är ett dagkoloniläger under de 
tre första veckorna på sommarlovet. Under vecka 33 genomförs även ett 
övernattningsläger. Till kolonin inbjuds elever i årskurs 1-6, som är 
bosatta i Kristianstads kommun. Varje år deltar cirka 150 barn.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 KFUM Kristianstad får ett bidrag på 120 000 kronor för genomföran-
de av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Kostnaderna på cirka 20 000 kronor för bussarna till lägret bekostas 
av kultur- och fritidsförvaltningen

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Beslutsunderlag
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Ansökan från KFUM Kristianstad, 2017-05-15
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KFN § 77

Ansökan om projektbidrag för Kristianstad 
Jazz och Blues Festival 2017. Blue Bird Jazz 
Club
Änr KFN 2017/105

Beslut

 Föreningen Blue Bird Jazz Club får ett projektbidrag på 50 000 kro-
nor för Kristianstad Jazz & Blues Festival 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Sammanfattning

Föreningen Blue Bird Jazz Club ansöker om bidrag för att arrangera 
Kristianstad Jazz & Blues Festival 2017. Jazzfestivalen, som arrangerats 
varje år sedan 1971, har varierat i tid, omfång och publiksiffror. Sedan 
2013 har föreningen presenterat jazzkonserter under ABK:s kulturdag i 
Gamlegårdsparken. Föreningen fortsätter med detta samarbete även 2017 
med konsert under Kulturdagen den 26 augusti. Föreningen Blue Bird 
Jazz Club ansöker om ett projektbidrag på 50 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Föreningen Blue Bird Jazz Club får ett projektbidrag på 50 000 kro-
nor för Kristianstad Jazz & Blues Festival 2017

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag

Ansökan Blue Bird Jazz Club, 2017-05-18
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KFN § 78

Ansökan om projektbidrag för Kultur & tradi-
tion 2017. Afghanska föreningen
Änr KFN 2017/104

Beslut

 Afghanska föreningen beviljas inte bidrag för Kultur & tradition 2017

Sammanfattning

Afghanska föreningen ansöker om 90 000 kronor i projektbidrag för 
Kultur & tradition 2017, ett kulturarrangemang med två afghanska artis-
ter och en workshop om svensk och afghansk kultur och värderingar. 
Föreningen vill presentera sig och knyta kontakter och vänder sig i första 
hand till ungdomar med afghanskt och persiskt ursprung.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Afghanska föreningen beviljas inte bidrag för Kultur & tradition 2017

Beslutsunderlag

Ansökan Afghanska föreningen, 2017-05-04
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KFN § 79

Ansökan om projektbidrag för kulturfestival i 
Tivoliparken 1 juli 2017. Irakiska Centralen 
för kultur och social och Förhoppning före-
ning
Änr KFN 2017/106

Beslut

 Irakiska centralen för kultur och social och Förhoppning förening 
beviljas inte projektbidrag för kulturfestival 1 juli i Tivoliparken

Sammanfattning

Föreningarna Irakiska centralen för kultur och social och Förhoppning 
förening söker projektbidrag för kulturfestival i Tivoliparken 1 juli 2017. 
Programmet planeras mellan kl. 14-21 och innehåller bland annat olika 
musikgrupper, lekar för barn och framträdanden av ungdomar och barn. 
Föreningarna söker 28 000 kronor i projektbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Irakiska centralen för kultur och social och Förhoppning förening 
beviljas inte projektbidrag för kulturfestival 1 juli i Tivoliparken

Beslutsunderlag

Ansökan Irakiska centralen för kultur och social, Förhoppning förening, 
2017-05-17
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KFN § 80

Medborgarförslag - Anordna en boulehall
Änr KFN 2014/161

Beslut

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet

Sammanfattning

Förslagsställaren vill att kommunen ordnar en lokal för att kunna spela 
boule inomhus. Anledningen är att kommunens boulespelare får åka till 
andra kommuner för att utöva boule under vinterhalvåret. Åsums BK har 
en boulesektion, men där en egen förening nu är startad för att ta över 
den verksamheten. Förslagsställaren anger att man även har juniorer som 
tränar och tävlar, samt att det är en stor sport bland flera av kommunens 
pensionärsorganisationer. Förslagsställaren anger vidare att en lokal 
20X20 meter är vad som behövs för träningsverksamhet, men om det 
ändå ska byggas så vill man gärna se en större hall för att även kunna 
arrangera tävlingar.

Förvaltningen ser idag ingen möjlighet att tillgodose behovet, då de 
pengar som behövs till en sådan investering inte finns. Förvaltningen är 
dock medveten om behovet, dels genom detta medborgarförslag men 
också genom diskussioner och önskemål från kommunens pensionärsor-
ganisationer, och har med det i sina tankar för framtiden.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-
låtandet
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2014-08-20

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-30
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KFN § 81

Redovisning av medborgarförslag
Änr KFN 2017/80

Beslut

 Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

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 2017-05-17 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2017-05-17.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och 
fritidsnämnden

 Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den per 2017-05-17. 

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritids-
nämnden per 2017-05-17.


