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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 110, kl 13:00-16.40

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)
Leif Sivtoft (S) Therese Sturesson (S) Ann Bertilsson (S)
Björn Jönsson (S), paragraf 
92-97 Andreas Lekandersson (SD) Leif Seth (SD)

Jörgen Johnsson (L) Lena Larsson (C) Kasper Schönhult (C), 
paragraf 98-100

               
               
               

Ersättare Jan Svensson (KD)           
               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, förvalt.chef Lars Jennfors, fritidsstrateg Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg

Åsa Jansson, badmästare           
               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  Rådhus Skåne

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

Peter Rosengren

92-100

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 2017-10-26

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 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 92

Delgivningar
Änr KFN 2017/145

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Cirkulär om ny museilag (2017:563), ny lagstiftning på kulturområdet, 
2017-09-01

Rapport granskning av kommunens fordonsnyttjande, 2017-08-23

Brev från studieförbunden i samverkan om ekonomiskt stöd till studieför-
bund och till SISU, 2017-08-24

Angående brev från studieförbunden gällande ekonomiskt stöd till SISU 
Idrottsbildarna, 2017-09-21

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 93

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2017/146

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-10-16

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Redovisningen godkänns

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, 2017-10-16
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 94

Utvärdering intern kontroll 2017
Änr KFN 2017/156

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2017

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av den interna kontrollen 
för 2017. Den interna kontrollen har genomförts enligt intern kontrollplan 
fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18, KFN § 32/2017. De fyra 
områden som har granskats har varit följande:

1. Ekonomistyrning, planering, uppföljning - volymförändringar och effektivi-
tetskrav

2. Upphandling - inköpsstyrning 

3. Avtalshantering 

4. Arbetsmiljö - rehabilitering 

Samtliga av granskningsområdena har även varit kommungemensamma. För-
valtningen redovisar också sammanfattning och resultat för den interna kontrol-
len samt en självskattning över hur arbetet med den interna kontrollen bedrivs.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kontroll för 

2017

Beslutsunderlag

4
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 2017 i detta doku-
ment

Rapport - Ekonomistyrning, planering, uppföljning - volymförändringar och 
effektivitetskrav

Rapport - Upphandling - inköpsstyrning 

Rapport - Avtalshantering 

Rapport - Arbetsmiljö – rehabilitering

KFN årsrapport intern kontroll 2017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 95

Integrationsbidrag - sökomgång 3 2017
Änr KFN 2017/151

Beslut
 Två föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 23 440 kronor 

enligt följande:
KFUM Kristianstad, 18 440 kronor
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, 5 000 kronor

 18 440 kronor tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 5 000 kronor tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Sammanfattning
Till årets tredje och sista ansökningstillfälle om integrationsbidrag har det 
inkommit ansökningar från Kristianstad Ridsällskap, KFUM Kristianstad, 
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening samt Framtidsutvecklingsgruppen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Två föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 23 440 kronor 

enligt följande:
KFUM Kristianstad, 18 440 kronor
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, 5 000 kronor

 18 440 kronor tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

 5 000 kronor tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Föreningarnas ansökningar
Sammanställning ansökningar integrationsbidrag omgång 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 96

Fördelning av extra medel för särskilda satsningar 
på barn och ungdomsverksamhet inom föreningsli-
vet
Änr KFN 2017/150

Beslut
 Godkänna förslag till fördelning av extra anslag för särskilda satsningar 

på barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet

 Beslutet fattas med omedelbar justering

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har för 2017 års verksamhet erhållit 2 miljoner 
kronor extra av kommunfullmäktige för särskilda satsningar på barn- och 
ungdomsverksamhet inom föreningslivet. Nämnden har fått i uppdrag att 
bereda ett förslag på fördelning av anslaget inom befintlig bidragsutred-
ning avseende egna anläggningar/förhyrda lokaler och återkomma med 
slutligt förslag till Kommunstyrelsen.

Förvaltningen anser att det mest rättvisa är att fördela anslaget till före-
ningar som får driftbidrag för en anläggning där barn- och ungdomsverk-
samhet bedrivs. Fördelningen sker proportionerligt utifrån hur många 
redovisade deltagartillfällen som respektive förening redovisat vid ansök-
ningstillfällena under 2017, avseende kommunalt aktivitetsstöd. Bifogad fil 
visar hur den fördelningen blir.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Godkänna förslag till fördelning av extra anslag för särskilda satsningar 

på barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Beslutet fattas med omedelbar justering

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-04-18, KS 2016/859

Förslag till fördelning av beviljat anslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 97

Ansökan om fondmedel för konstnärlig gestaltning i 
anslutning till ny entréyta vid Naturum
Änr KFN 2017/163

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel 

ur fonder, för konstnärlig gestaltning vid Naturum, enligt följande:

220 000 kronor ur stiftelsen CW Olanders fond för stadens prydande 
med konstverk

60 000 kronor ur stiftelsen Otto Ericssons donation och räntefond 18

18 000 kronor ur stiftelsen Oscar Petterssons fond till stadens pryd-
nad med konstverk

 Beslutet fattas med omedelbar justering

Yrkanden

Stefan Haskå (M) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning
Kristianstads kommuns konstkommitté ställde sig vid sammanträdet 2017-
02-28 positiv till ett förslag från naturum Vattenriket om en konstnärlig 
gestaltning vid entréytan till naturum. Vid sitt möte 2017-10-05 beslutade 
Konstkommittén att föreslå att medel ur stiftelsen CW Olanders fond för 
stadens prydande med konstverk, stiftelsen Otto Ericssons donation och 
räntefond 18 samt stiftelsen Oscar Pettersson fond till stadens prydnad 
med konstverk, används till detta ändamål. Den totala summan fondmedel 
som söks är 298 000 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel 

ur fonder, för konstnärlig gestaltning vid Naturum, enligt följande:

220 000 kronor ur stiftelsen CW Olanders fond för stadens prydande 
med konstverk

60 000 kronor ur stiftelsen Otto Ericssons donation och räntefond 18

19 000 kronor ur stiftelsen Oscar Petterssons fond till stadens pryd-
nad med konstverk

 Beslutet fattas med omedelbar justering

Beslutsunderlag
Beslut i Konstkommittén, 2017-10-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 98

Taxor 2018
Änr KFN 2017/152

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2018

 För föreningar som har tävlingssäsong som löper under hösten 2017 
till och med våren 2018 gäller den nya tvådelade matchtaxan - tävlings-
taxa seniorer - från säsongen som startar hösten 2018.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2018. Försla-
get innehåller en generell höjning av hyrestaxor med 10 % på fritids- och 
idrottsanläggningar utifrån i första hand ett behov att stärka driftbidraget 
till föreningar som driver egna anläggningar men även för att öka förutsätt-
ningar för att nå intäktskrav för Tivolibadet. Taxor för fritids- och idrotts-
anläggningar inklusive badverksamhet höjdes senast 2013. Matchtaxan för 
seniorer på de publika idrottsanläggningarna görs om till en tvådelad taxa: 
grundtaxa plus taxa utifrån publikantal. Taxor för Kristianstads teater och 
Kulturkvarteret ses över för att vara mer lika, t ex inkluderas personalkost-
nader i hyrestaxan på Kulturkvarteret.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 För föreningar som har tävlingssäsong som löper under hösten 
2017 till och med våren 2018 gäller den nya tvådelade matchtaxan 
- tävlingstaxa seniorer - från säsongen som startar hösten 2018.

Beslutsunderlag
Taxor 2018 (förändringar jämfört med 2017 års taxor är rödmarkerade)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 99

Konstnärlig gestaltning Kristianstads arenaområde 
1%-regeln (SEKRETESS UPPHANDLING, SÄRTRYCK)
Änr KFN 2017/161

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget LOOK AT YOU av 

konstnärsgruppen Inges Idee som konstnärlig gestaltning för Kristian-
stads arenaområde

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Föreligger skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln för 
Kristianstads arenaområde. Till genomförande av konstnärlig gestaltning 
för Kristianstads arenaområde finns totalt 1 060 000 kronor. Platsen för 
konstnärlig gestaltning är den nya läktarbyggnaden. Arbetet med projektet 
har letts av en sakkunnig grupp, en konstnärlig konsult, upphandlad enligt 
LOU, samt företrädare för drift- och fritidsfrågor från C4 teknik och kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Konstkommittén fattade 2017-10-05 beslut om att föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att anta skissförslaget LOOK AT YOU, av konstnärsgruppen 
Inges Idee, som konstnärlig gestaltning för Kristianstads arenaområde.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden

 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget LOOK AT YOU av 
konstnärsgruppen Inges Idee som konstnärlig gestaltning för 
Kristianstads arenaområde
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Konstkommitténs protokoll, 2017-10-05

Konstprogram Kristianstads arenaområde

Skissförslag LOOK AT YOU av Inges Idee

Sammanfattning motivering sakkunnig grupp/jury
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 100

Konstnärlig gestaltning Kulltorpskolan 1%-regeln 
(SEKRETESS UPPHANDLING, SÄRTRYCK)
Änr KFN 2017/162

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden antar Petra Lindholms skissförslag till 

konstnärlig gestaltning för Kulltorpskolan 

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Föreligger skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln för 
Kulltorpskolan, Kristianstad. 

Till den konstnärliga gestaltningen för Kulltorpskolan finns totalt 1 200 
000 kronor. Skolans verksamhet utgår från foajén som alla dagligen passe-
rar, detta är även plats för konstnärlig gestaltning. Arbetet med projektet 
har letts av en sakkunnig grupp, en konstnärlig konsult, upphandlad enligt 
LOU, samt en grupp som företräder skolan/brukarna. 

Konstkommittén fattade 2017-10-05 beslut om att föreslå kultur- och 
fritidsnämnden att anta Petra Lindholms skissförslag som konstnärlig 
gestaltning för Kulltorpskolan, Kristianstad.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden

 Kultur- och fritidsnämnden antar Petra Lindholms skissförslag till 
konstnärlig gestaltning för Kulltorpskolan 

 Paragrafen justeras omedelbart
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Konstkommitténs protokoll, 2017-10-05

Konstprogram Kulltorpskolan

Skissförslag Petra Lindholm
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