
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 110, kl 13:00-15.35

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)

Jörgen Johnsson (L) Lena Larsson (C), utom 
paragraf  106 Björn Jönsson (S)

Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Catarina Persson (S)
Björn Nordeman (SD) Leif Seth (SD)      
               
               
               

Ersättare Britt-Marie Pettersson (V), 
utom paragraf 106           

               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, förvalt.chef Lars Jennfors, fritidsstrateg Maria Mera, controller
Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Per-Olof Cartbo, enhetschef Åsa Jansson, badmästare

Lina Campbell, enhetschef Helena Magnusson, 
kultursamordnare      

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

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

Peter Rosengren

101-120

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 2017-12-07

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-19 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-09

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 101

Delgivningar
Änr KFN 2017/181

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Beslut KF Delårsrapport januari-augusti 2017, 2017-10-17

Slutrapport Sommarlovsaktiviteter 2017, 2017-10-27 

Protokoll konstkommittén, 2017-10-05

Skrivelse till kommunstyrelsen mfl om cirkusverksamhet, 2017-11-01

Beslut KF, Revidering av arkivreglemente, 2017-10-17 

Beslut KF, Gallringsplan för handlingar, 2017-10-17 

Minnesanteckningar biosfär, 2017-10-31

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

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 102

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2017/182

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-11-23

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

Beslutsunderlag
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2017-11-23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 103

Budget 2018
Änr KFN 2017/185

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2018 enligt kultur- 

och fritidsförvaltningens förslag

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2018

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till budget för 2018, 
innehållande driftbudget, investeringsbudget och styrkort för 2018.

Ramen för 2018 års driftbudget är 193 605 tkr exklusive kapitalkostnader. 
Ramen för investeringar uppgår till 5 500 tkr.

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2018 enligt kul-
tur- och fritidsförvaltningens förslag

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2018

Beslutsunderlag
Driftbudget 2018

Investeringsbudget 2018

Budgettext 2018

Styrkort 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 104

Yttrande revisionsgranskning fordonsanvändning
Änr KFN 2017/168

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom yttrandet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått Revisionsrapporten Granskning av 
kommunens fordonsnyttjande för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden 
lämnar följande yttrande:

I revisionsrapporten redovisas fordonsinnehav i tabellform för 2016. För 
kultur- och fritidsförvaltningen anges felaktigt fyra fordon totalt, tre diesel-
drivna och ett gasdrivet. Kultur- och fritidsförvaltningen hade 2016, vilket 
även gäller för 2017, tre fordon: ett gasdrivet, ett som drivs med HVO och ett 
dieselfordon. Nuvarande bokbuss drivs med diesel. Under 2017 har en ny 
bokbuss, som drivs med HVO, upphandlats. Den nya bokbussen tas i drift 
hösten 2018 och ersätter då den gamla bokbussen. I samband med det blir 
förvaltningens fordon fossilbränslefria.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en utsedd person med fordonsansvar. Det är 
bibliotekschef Emma Lang-Åberg, då förvaltningens tre fordon finns i biblio-
teksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom yttrandet

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av kommunens fordonsnyttjande, juni 2017
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 105

Ny dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsför-
valtningen
Änr KFN 2017/148

Beslut
 Att dokumenthanteringsplanen antas

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny doku-
menthanteringsplan för nämndens verksamhetsområde. Som grund för 
planen ligger kommunfullmäktiges övergripande arkivreglemente, beslu-
tad 2017-10-17. Dokumenthanteringsplaner skall upprättas för samtliga 
myndigheter. Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristian-
stads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 
2017-04-18 § 118. Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diari-
um version 2.2, ett klassificeringsschema som förvaltas av kommunalför-
bundet Sydarkivera.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Att dokumenthanteringsplanen antas

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 106

Samverkansavtal SISU Idrottsutbildarna
Änr KFN 2017/178

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner det samarbetsavtal som upprät-

tats med SISU Idrottsutbildarna Skåne för 2018 års verksamhet

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
SISU Idrottsutbildarna Skåne (SISU) är den skånska idrottens studie-, 
bildnings- och utbildningsorganisation. Sedan 2008 har SISU ett årligt avtal 
med kultur- och fritidsnämnden. Avtalet kom till i samband med att SISU 
blev uteslutna ur folkbildningsförbundet. I samband med detta bröts 
200 000 kronor ut ur anslaget till studieförbunden, för att omfördelas till 
SISU.

Ett nytt förslag på avtal finns nu inför 2018. Avtalets fokusområden är 
jämställd idrott och integration.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner det samarbetsavtal som upprät-

tats med SISU Idrottsutbildarna Skåne för 2018 års verksamhet

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Samverkansavtal 2018 mellan Kristianstads kommun och SISU Idrottsutbil-
darna Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 107

Föreningar med skulder
Änr KFN 2017/187

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta ”Riktlinjer – förfallen skuld 
till kommunala idrottsanläggningar” vid sammanträdet 2015-02-19. Rikt-
linjerna säger att kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år ska 
informeras om vilka föreningar som har förfallna skulder. Den 2017-11-27 
är statusen på förfallna skulder, där en kravpåföljd gått ut, enligt följande:

Equmenia Rickarum 276 kr
Together Kristianstad 756 kr
Sveriges Ensamkommande Förening Kristianstad 1 580 kr

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Föreningarnas skulder till kommunen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 108

Avsiktsförklaring om driftbidrag. Huaröds Häst- och 
Sportförening
Änr KFN 2017/154

Beslut
 Huaröds Häst- och Sportförening får ansöka om driftbidrag från och 

med 2018 för verksamhetsåret 2017

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Huaröds Häst- och Sportförening avser att ansöka om driftbidrag för första 
gången 2018, avseende driftbidrag för verksamhetsåret 2017. Föreningen 
arrenderar idag en bit mark, där man byggt en utomhusridbana med belys-
ning. Av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för driftbidrag 
framgår det att bidraget ska gå till föreningar med i huvudsak fokus på 
idrott och/eller friluftsliv. Förvaltningen tillstyrker därför driftbidrag till 
föreningen

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

 Huaröds Häst- och Sportförening får ansöka om driftbidrag från 
och med 2018 för verksamhetsåret 2017

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Huaröds Häst- och Sportförenings avsiktsförklaring, daterad 2017-09-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 109

Förslag på förändring av uthyrningsprinciper konst-
gräsplaner vintertid. Nosaby Idrottsförening
Änr KFN 2017/160

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer förändringen av uthyrningsprin-

ciper vid fördelning av tider på konstgräsplaner vintertid

Sammanfattning
Nosaby Idrottsförening har kommit in med en skrivelse med förslag på för-
ändring av nuvarande uthyrningsprinciper avseende fördelning av trä-
nings- och matchtider på kommunens konstgräsplaner under vinterhalvå-
ret. Kortfattat innebär den föreslagna förändringen att herrlag i fjärde- och 
femtedivisionen skulle få en högre prioritet, och därmed prioriteras före all 
barn- och ungdomsverksamhet i kommunen.

Nuvarande uthyrningsprinciper är generella och gäller för alla idrottsan-
läggningar året runt. Förvaltningen har tagit in uppgifter från jämförelse-
kommunerna Kalmar, Karlskrona, Växjö och Halmstad. Det ser olika ut hur 
man i kommunerna prioriterar konstgrästider. I Växjö och Halmstad finns 
en tydligare prioritering av seniorverksamhet, även i de lägre divisionerna. 
Kalmars uthyrningsprinciper liknar på många sätt den som finns i Kristian-
stad, men där finns samtidigt framtagna principer hur stor del av en speci-
fik konstgräsplan som ska användas för seniorverksamhet samt ungdoms-
verksamhet under vinterhalvåret. När Kalmar pratar om ungdomsverk-
samhet, menar man åldern 13-20 år. Idrottsrörelsens egna idéprogram 
delar även den in sin verksamhet i idrott för barn upp till 12 år och idrott 
för ungdomar 13-20 år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Med detta som grund föreslår förvaltningen en förändring av uthyrnings-
principerna för konstgräsplaner vintertid. Förändringen innebär att barn-
verk-samhet i åldern 7-12 år ges en lägre prioritet, och hamnar därför un-
der all seniorverksamhet i prioritering. Resonemanget stöds, förutom med 
utgångs-punkt i jämförelsekommunernas uthyrningsprinciper, även av 
idrottens idéprogram Idrotten vill. Riktlinjerna säger att ”idrott för barn 
ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet” samt ”barn mår bra 
av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika före-
ningar”. 

Föreslagen förändring följer inte fullt ut Nosaby IF:s önskemål eftersom 
fort-farande ungdomar i åldern 13-20 kommer före herrlag i fjärde och 
femte di-visionen i prioriteringsordningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer förändringen av uthyrningsprin-

ciper vid fördelning av tider på konstgräsplaner vintertid

Beslutsunderlag
Nosaby Idrottsförenings skrivelse, daterad 2017-10-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 110

Ansökan om Integrationsbidrag
Änr KFN 2017/179

Beslut
 Två föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 30 000 kronor 

enligt följande:

Kristianstad Ridsällskap, 10 000 kronor

Östermalmskyrkan, 20 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Två ansökningar om integrationsbidrag har av olika anledningar inte kun-
nat hanteras vid tidigare ansökningstillfällen. Det gäller ansökningar från 
Kristianstad Ridsällskap samt Östermalmskyrkan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Två föreningar beviljas integrationsbidrag med totalt 30 000 kronor 

enligt följande:

Kristianstad Ridsällskap, 10 000 kronor

Östermalmskyrkan, 20 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Föreningarnas ansökningar
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanställning ansökningar integrationsbidrag omgång 3

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 111

Redovisning integrationsbidrag
Änr KFN 2017/186

Beslut
 Redovisningen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden avsatte inför 2017 350 000 kronor i integra-
tions-bidrag för idrotts- och fritidsföreningar och 100 000 kronor till kul-
turföreningar. Totalt har, innan dagens nämndsammanträde, 7 idrotts- och 
fritids-föreningar erhållit bidrag med totalt 251 440 kronor och 2 kultur-
föreningar med totalt 55 000 kronor.

En del av de redovisningar som inkommit är fullständiga, då projektet är 
slutfört. Andra redovisningar är en delredovisning, då projektet fortfarande 
pågår. Det finns föreningar som erhållit bidrag, men som ännu inte kommit 
så långt i sitt projekt, att en redovisning är möjlig. Det finns även föreningar 
som ännu inte inkommit med redovisning.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Redovisningen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Föreningarnas redovisning av integrationsbidrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 112

Ansökan om projektbidrag för föreställningen Kuta 
och kör på Kristianstad Teater våren 2018. Gytt 
Produktion AB
Änr KFN 2017/202

Beslut
 Gytt produktion AB får ett projektbidrag på 100 000 kronor för upp-

sättning av Ray Cooneys fars Kuta och kör på Kristianstads Teater, ja-
nuari-februari 2018

 Pengarna tas ur 2018 årsbudget, från verksamhet 353

Sammanfattning
Gytt produktion AB/Andreas Andersson söker projektbidrag för uppsätt-
ning av Kuta och kör, en fars av Ray Cooney. Perioden är januari-februari 
2018 och 15 föreställningar planeras på Kristianstad Teater.  Gytt Produk-
tion ser Kuta och kör som inledning på ett arbeta att årligen sätta upp fars 
och komedi som start på vårsäsongen på Kristianstads Teater. Gytt produk-
tion AB ansöker om 270 000 kronor i projektbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Gytt produktion AB får ett projektbidrag på 100 000 kronor för upp-

sättning av Ray Cooneys fars Kuta och kör på Kristianstads Teater, ja-
nuari-februari 2018

 Pengarna tas ur 2018 årsbudget, från verksamhet 353
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Ansökan Gytt Produktion AB, 2017-10-10
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 113

Ansökan om projektbidrag för musikalen Singin in 
the Rain på Kristianstads Teater hösten 2018. 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening
Änr KFN 2017/205

Beslut
 Underhållningspatrullen ek. förening får ett projektbidrag på 350 000 

kronor för uppsättning av musikalen Singin’ in the Rain på Kristian-
stads Teater hösten 2018 

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 353, bidrag till kul-
turföreningar

Sammanfattning
Underhållningspatrullen ek. förening, med regissören Ola Hörling och 
producenten Åsa Jensen, ansöker om projektbidrag för att sätta upp musi-
kalen Singin’ in the Rain på Kristianstads Teater hösten 2018. 

Underhållningspatrullen har tidigare producerat Evita, I hetaste laget, 
Oliver, Sweet Charity, Grease, Cats, Annie, Little Shop of Horrors, Trollkar-
len från Oz, Bröderna Lejonhjärta och nu senast storsatsningen Chess på 
Kristianstads Teater.  Underhållningspatrullen ansöker om 400 000 kronor 
i projektbidrag.

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

 Underhållningspatrullen ek. förening får ett projektbidrag på 350 
000 kronor för uppsättning av musikalen Singin’ in the Rain på 
Kristianstads Teater hösten 2018 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 353, bidrag till 
kulturföreningar

Beslutsunderlag
Ansökan Underhållningspatrullen, 2017-11-15

Preliminär ekonomisk redovisning Chess, höst 2017
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 114

Ansökan om projektbidrag, Jeppe på berget, som-
maren 2018. JFK Studio/Vinbäcken
Änr KFN 2017/204

Beslut
 JFK Studio/Vinbäcken Produktion får ett projektbidrag på 75 000 kro-

nor för uppsättning av musikteatern Jeppe på berget sommaren 2018

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 353

Sammanfattning
JFK Studio/Vinbäcken Produktion söker projektbidrag för en musiktea-
teruppsättning av komedin Jeppe på berget sommaren 2018. Platsen är 
Spelplats Vinbäcken, en nyetablerad utomhusscen för kultur, i Viby. Med-
verkar gör professionella skådespelare med lokal anknytning, regissör är 
Bengt Larsson Heppling. JFK Studio/Vinbäcken Produktion söker 75 000 
kronor i projektbidrag.

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

 JFK Studio/Vinbäcken Produktion får ett projektbidrag på 75 000 
kronor för uppsättning av musikteatern Jeppe på berget sommaren 
2018

 Pengarna tas ur 2018 års budget från verksamhet 353

Beslutsunderlag
Ansökan JFK Studio/Vinbäcken Produktion, 2017-11-16
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 115

Ansökan om projektbidrag för teateruppsättningen 
Vem är rädd för Virginia Woolf?, sommaren 2018. 
Föreningen Teaterlogen i Yngsjö
Änr KFN 2017/194

Beslut
 Föreningen Teaterlogen i Yngsjö får ett projektbidrag på 75 000 kronor 

för uppsättning av Vem är rädd för Virginia Wolf? i Teaterlogen Yngsjö 
sommaren 2018

 Pengarna tas ur 2018 årsbudget, från verksamhet 353

Yrkanden

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

Sammanfattning
Föreningen Teaterlogen i Yngsjö söker projektbidrag för uppsättning av 
pjäsen Vem är rädd för Virginia Woolf?, sommaren 2018. Teaterlogen i 
Yngsjö är en nystartad förening med ambition att återskapa traditionen 
med en årligt återkommande sommarteaterscen i teaterlogen i Yngsjö. 

Sommarspelplatsen teaterlogen i Yngsjö uppstod 1997 på initiativ av den 
ideella föreningen Teater Nostra. I en period om totalt tolv år satte de upp 
nio förställningar med förankring i lokal historia t ex Yngsjömordet 1997 
och Bildsköne Bengtsson 2007. 2010 tog Teater Quilt upp traditionen med 
sommarteater i Yngsjö med Misantropen och Maj-Beth 2011. Scenen har 
sedan 2013 använts för kabaréföreställning med Teater Frank och för 
något mer tillfälligt arrangemang.
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Föreningen Teaterlogen i Yngsjö avser samarbeta med skådespelare från 
närområdet, regissör är Roger Vilonius, och producent Ivar Hildeman. Hil-
deman har varit delaktig i flera av de tidigare uppsättningarna i teaterlo-
gen, och har kontaktnät och lokal förankring. Föreningen har i dialog med 
förvaltningen återgett att de från de nätverk som finns utifrån tidigare 
sommarteateruppsättningar fått positiv respons. Det finns en önskan om, 
och intresse för, menar föreningen, att åter uppleva sommarteater i teater-
logen i Yngsjö. 

Föreningen Teaterlogen i Yngsjö planerar för 25 föreställningar från 29 
juni till 12 augusti 2018.  Under speldagarna vill föreningen erbjuda lokala 
konstnärer utrymme att ställa ut sina verk i Teaterlogens lokaler.

Föreningen Teaterlogen i Yngsjö ansöker om 150 000 kronor i projektbi-
drag av kultur- och fritidsnämnden. Föreningen ansöker också om bidrag 
från Region Skåne, Statens kulturråd med flera och har även sökt och bevil-
jats ett bidrag på 75 000 kronor från Sparbankstiftelsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att sommarens kulturutbud 
har spridning både genremässigt och geografiskt. Genom sitt pjäsval tar 
föreningen sikte på att erbjuda publiken, som de själva skriver i ansökan: 
”en vilt skenande psykologisk boxningsmatch i en modern klassiker, en pjästyp 
som hittills inte spelats på teaterlogen med sitt moderna stuk i såväl miljö som 
snabba språk”. Förvaltningen föreslår att bidrag ges.

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

 Föreningen Teaterlogen i Yngsjö får ett projektbidrag på 75 000 
kronor för uppsättning av Vem är rädd för Virginia Wolf? i Teater-
logen Yngsjö sommaren 2018

 Pengarna tas ur 2018 årsbudget, från verksamhet 353 

Beslutsunderlag
Föreningen Teaterlogen i Yngsjö söker projektbidrag för uppsättning av 
pjäsen Vem är rädd för Virginia Woolf?, sommaren 2018. Teaterlogen i 
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Yngsjö är en nystartad förening med ambition att återskapa traditionen 
med en årligt återkommande sommarteaterscen i teaterlogen i Yngsjö. 

Sommarspelplatsen teaterlogen i Yngsjö uppstod 1997 på initiativ av den 
ideella föreningen Teater Nostra. I en period om totalt tolv år satte de upp 
nio förställningar med förankring i lokal historia t ex Yngsjömordet 1997 
och Bildsköne Bengtsson 2007. 2010 tog Teater Quilt upp traditionen med 
sommarteater i Yngsjö med Misantropen och Maj-Beth 2011. Scenen har 
sedan 2013 använts för kabaréföreställning med Teater Frank och för 
något mer tillfälligt arrangemang.

Föreningen Teaterlogen i Yngsjö avser samarbeta med skådespelare från 
närområdet, regissör är Roger Vilonius, och producent Ivar Hildeman. 
Hildeman har varit delaktig i flera av de tidigare uppsättningarna i teaterlo-
gen, och har kontaktnät och lokal förankring. Föreningen har i dialog med 
förvaltningen återgett att de från de nätverk som finns utifrån tidigare 
sommarteateruppsättningar fått positiv respons. Det finns en önskan om, 
och intresse för, menar föreningen, att åter uppleva sommarteater i teater-
logen i Yngsjö. 

Föreningen Teaterlogen i Yngsjö planerar för 25 föreställningar från 29 
juni till 12 augusti 2018.  Under speldagarna vill föreningen erbjuda lokala 
konstnärer utrymme att ställa ut sina verk i Teaterlogens lokaler.

Föreningen Teaterlogen i Yngsjö ansöker om 150 000 kronor i projektbi-
drag av kultur- och fritidsnämnden. Föreningen ansöker också om bidrag 
från Region Skåne, Statens kulturråd med flera och har även sökt och bevil-
jats ett bidrag på 75 000 kronor från Sparbankstiftelsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att sommarens kulturutbud 
har spridning både genremässigt och geografiskt. Genom sitt pjäsval tar 
föreningen sikte på att erbjuda publiken, som de själva skriver i ansökan: 
”en vilt skenande psykologisk boxningsmatch i en modern klassiker, en pjästyp 
som hittills inte spelats på teaterlogen med sitt moderna stuk i såväl miljö som 
snabba språk”. Förvaltningen föreslår att bidrag ges.
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KFN § 116

Ansökan om arrangörsstöd för musikgrupper, id-
rottsaktiviteter och Newrozfest 2017. Kurdiska 
föreningen
Änr KFN 2017/206

Beslut
 Kurdiska föreningen får avslag på ansökan om arrangörsstöd och verk-

samhetsbidrag

Sammanfattning
Kurdiska föreningen har hösten 2017 ansökt om två olika bidrag från 
kultur- och fritidsnämnden; ansökan om arrangörsstöd på 25 000 kronor, 
och vid samma ansökningstillfälle, om verksamhetsbidrag på 250 000 
kronor. Båda ansökningarna tar upp Newroz nyårsfest och musikaktivite-
ter i form av två musikgrupper men beskriver inte närmare aktiviteter och 
arrangemang. Kurdiska föreningens verksamhet uppfyller inte de fastställ-
da kriterierna för verksamhetsbidrag.

Förvaltningen har bett föreningen komplettera ansökan om arrangörsstöd 
med mer information och underlag, men detta har inte inkommit. 

Utifrån inkomna ansökningar och utebliven komplettering föreslår kultur- 
och fritidsförvaltningen avslag på ansökan om arrangörsstöd och ansökan 
om verksamhetsbidrag. Förvaltningen avser att ha dialog med föreningen 
för eventuell kommande ansökan om arrangörsstöd 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kurdiska föreningen får avslag på ansökan om arrangörsstöd och verk-

samhetsbidrag
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Beslutsunderlag
Ansökan om arrangörsstöd 2017-09-13

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017-09-13
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KFN § 117

Ansökan om projektbidrag, fotbollsturnering. Soma-
liska Fritids- och Kulturföreningen
Änr KFN 2017/119

Beslut
 Somaliska Fritids- och Kulturföreningen får avslag på bidragsansökan 

för fotbollsturnering

Sammanfattning
Somaliska Fritids- och Kulturföreningen ansöker om 21 000 kronor för 
genomförande av en fotbollsturnering 10-11 augusti 2017. Totalt deltar 16 
lag, åtta lag i åldern 12-16 år och åtta lag i åldern 16-20 år. Deltagarna 
kommer från sju olika städer.

Förvaltningen har vid två tillfällen under sommaren mejlat till föreningen 
för att få svar på ett antal kompletterande frågor, samt vid ett tillfälle pratat 
med föreningen i telefon som efter det skulle återkomma med svar på 
frågorna. Det har aldrig skett. Förvaltningen föreslår därför ett avslag på 
ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Somaliska Fritids- och Kulturföreningen får avslag på bidragsansökan 

för fotbollsturnering

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, inkommen 2017-06-07 
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KFN § 118

Medborgarförslag - Konsten i Tivoliparken ska fram-
ställas på ett mer jämställt sätt
Änr KFN 2017/170

Beslut
 Medborgarförslaget avslås enligt vad som anförs i tjänsteutlåtandet 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2017-06-02 föreslås att konsten i Tivoliparken ska 
framställas på ett med jämställt sätt.  Kommunfullmäktige beslutade 2017-
06-13 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

Medborgarförslaget behandlades vid Konstkommitténs sammanträde 
2017-10-05 § 39. Kristianstads kommun har, tillsammans med flertalet 
svenska kommuner, ett rikt utbud av skulpturer från modernismen och 
folkhemsperioden, som konstnärlig gestaltning i det offentliga stadsrum-
met. Den nakna kvinnokroppen var ett av de vanligaste skulpturmotiven 
under ovan nämnda period. Ett motiv som då sågs som oproblematiskt och 
politiskt korrekt ses idag med andra ögon.  Skulpturerna utgör ett gemen-
samt kulturarv som uppskattas av många men samtidigt kan verka provo-
cerande och ojämlikt. Konstkommittén är medveten om problematiken. I 
samtliga inköp av offentlig konst till Kristianstads kommun, som Konst-
kommittén ansvarar för, beaktas kriterier som jämställdhet och mångfald. 
Förslagsställaren menar att antingen skulpturer av nakna kvinnor ska tas 
bort eller att skulpturer av nakna män skall inköpas och placeras i Tivoli-
parken för att på så sätt uppnå förslaget om att konsten i Tivoliparken skall 
framställas på ett mer jämställt sätt. För närvarande har kommunen inga 
planera på att avyttra, omplacera eller ändra i några områden med denna 
typ av offentlig konst. 
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Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Medborgarförslaget avslås enligt vad som anförs i tjänsteutlåtandet 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-02

Konstkommitténs protokoll, 2017-10-05
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KFN § ParagrafNo

Medborgarförslag - Smycka Vattentornet i Kristian-
stad med Christian IV
Änr KFN 2017/196

Beslut
 Medborgarförslaget avslås utifrån vad som anförs i tjänsteutlåtandet

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2017-10-09 föreslås att Vattentornet i Kristianstad 
smyckas med Christian IV.  Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-17 att 
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sitt möte 2014-08-28 §73 beslut om 
konstnärlig gestaltning för Vattentornet i Kristianstad. Nyårsafton 2014, 
som avslutning på jubileumsåret, invigdes Olof Tällströms verk ”Vatten-
spel”. Verket är en färg- och ljusprojektion på temat ljus och vatten och 
knyter an till Vattentornet som byggnad och funktion men också till Kristi-
anstad, staden i vattenriket. ”Vattenspel” projiceras på Vattentornet höst, 
vinter och vår, under dygnets mörka timmar.

Medborgarförslaget föreslår att Vattentornet som symbol för Kristianstad 
smyckas med Christian IV. Eftersom Vattentornet har en befintlig konstnär-
lig gestaltning – ”Vattenspel” - är det inte aktuellt med någon annan ut-
smyckning eller konstnärlig gestaltning. Medborgarförslaget anses därmed 
besvarat. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Medborgarförslaget avslås utifrån vad som anförs i tjänsteutlåtandet
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-10-09
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KFN § 120

Sammanträdesdagar 2018
Änr KFN 2017/184

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2018 följande dagar

2/2 kl. 09.00

15/3 kl. 13.00 

19/4 kl. 13.00

13/6 kl. 13.00

6/9 kl. 13.00

25/10 kl. 13.00

6/12 kl. 13.00

 Investeringsbidragsrunda till föreningsanläggningar genomförs lörda-
gen 27/1

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till sammanträdesdagar 
2018 för kultur- och fritidsnämnden.

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

 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2018 följande 
dagar

2/2 kl. 09.00
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15/3 kl. 13.00 

19/4 kl. 13.00

13/6 kl. 13.00

6/9 kl. 13.00

25/10 kl. 13.00

6/12 kl. 13.00

 Investeringsbidragsrunda till föreningsanläggningar ge-
nomförs lördagen 27/1

Beslutsunderlag
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
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