
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

Plats och tid Vilans fritidsgård, 09:00-11.55

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)
Jörgen Johnsson (L) Björn Nordeman (SD) Leif Seth (SD)
Therese Sturesson (S) Leif Sivtoft (S), till kl 11.00 Catarina Persson (S)

Lena Larsson (C) Ann Bertilsson (S) Kasper Schönhult (C), efter kl 
11.00

               
               
               

Ersättare Jan Svensson (KD) Kasper Schönhult (C) Britt-Marie Pettersson (V)
               
               
               

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

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare Per-Olof Cartbo, enhetschef

               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne, plan 5

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

Peter Rosengren

1-16

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 2018-02-02

Datum då
anslaget sätts upp

UppsattDatum Datum då 
anslaget tas ned

NedtagsDatum

Förvaringsplats
för protokollet Förvaringsplats

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 1

Val av justerare
Änr KFN 2018/13

Beslut
 Vice ordförande Stefan Haskå (M) valdes till justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 2

Information om nytt badhus
Änr KFN 2018/14

Beslut
 Anders Magnusson, utvecklingsledare på kommunledningskontoret och 

Per-Olof Cartbo, enhetschef Tivolibadet informerade om statusen för 
det nya badhuset
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 3

Information från Kristianstad Fritidsgårdsforum
Änr KFN 2018/15

Beslut
 Verksamhetschef Margareta Eklund och fritidsledare Haidar Al Kajafe 

berättade om verksamheten på Vilans fritidsgård
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 4

Delgivningar
Änr KFN 2017/203

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Beslut KS 2017-12-20, Granskning av kommunens fordonsutnyttjande

Beslut KF 2017-12-12, Taxor för Kultur- och fritidsförvaltningens verksam-
hetsområde år 2018

Budgetbeslut KF, Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Beslut KS 2017-11-22 Fördelning av extra medel för särskilda satsningar 
på barn och ungdomsverksamhet inom föreningslivet

Beslut KS 2017-11-22 Ansökan om fondmedel för konstnärlig gestaltning i 
anslutning till ny entréyta vid Naturum

Brev till Kristianstads kommun 2018-01-17, Föreningen Teaterlogen i 
Yngsjö gällande inställd sommarteater ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”

Konsthallens verksamhetsplanering 2018

Verksamhetsplan 2018 Kristianstad Fritidsgårdsforum

Verksamhetsplan 2018 Vilans fritidsgård

Verksamhetsplan 2018 Tullen

Budget 2018

Budget 2018 specificerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Beslutsunderlag
Ange underlag här
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 5

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2017/215

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-01-15

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

Beslutsunderlag
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning, 2018-01-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 6

Bokslut 2018
Änr KFN 2018/1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2017

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar bokslut för 2017, innehållande 
bl.a. uppföljning av drift- och investeringsbudget, övergripande årsberättel-
se, uppföljning av styrkort, verksamhetsmått samt årsberättelser från 
förvaltningens olika verksamheter.

Bokslutet redovisar ett överskott på 244 tkr för driftbudgeten och ett 
överskott på investeringsbudgeten med 6 mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2017

Beslutsunderlag
Årstext

Styrkort

Utfall driftbudget

Utfall investeringsbudget

Verksamhetsmått

Årsberättelser för allmänkultur, fritid, badverksamhet, bibliotek, teater, 
Kulturhuset Barbacka samt Kristianstads konsthall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 7

Ansökningar om kulturbidrag samlingsärende 1, 
2018
Änr KFN 2017/190

Beslut
• Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:

Verksamhetsbidrag

Allökören för körverksamhet 5 000 kronor 

Christianstads Motettkör för körverksamhet 15 000 kronor

Gärds Härads Folkdanslag för dansverksamhet 5 000 kronor

Hemvärnets Musikkår för musikverksamhet 30 000 kronor

Kristianstads Orkesterförening/Christianstads symfoniker för musik-
verk-samhet 115 000 kronor

Kristianstads Stadsmusikkår för musikverksamhet 50 000 kronor

Kristianstads Storband för musikverksamhet 50 000 kronor

XL Big Band för musikverksamhet 50 000 kronor  

Åhus Blåsorkester för musikverksamhet 25 000 kronor

Åhus Manskör för musikverksamhet 6 000 kronor

Kulturföreningen C4 beviljas inte verksamhetsbidrag, föreningen upp-
fyller inte kriterierna för verksamhetsbidrag enligt gällande bidrags-
regler

Rosensällskapet i Skåne beviljas inte verksamhetsbidrag, föreningen 
upp-fyller inte kriterierna för verksamhetsbidrag enligt gällande bi-
dragsregler
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sångkören Trekvart är en del av Svenska kyrkan/Åhus församlings 
verk-samhet och får genom kyrkan stöd till sin ordinarie verksamhet. 
Förvalt-ningen föreslår utifrån detta att sångkören Trekvart inte bevil-
jas verk-samhetsbidrag.

Arrangörsstöd 

Bibliotekens vänner i Kristianstad för föreläsningar 3000 kronor 

Villands Härads Hembygdsförening för arrangemang 13 000 kronor 

Önnestadsortens Hembygdsförening för Hembygdsdag 3000 kronor

Projektbidrag  

Maglehem Kulturförening för jubileumsutställning i samband med 
konst-rundan 50 år 30 000 kr 

Villands Härads Hembygdsförening för Vattenprov från vattenborra. 
Föreningen beviljas inte projektbidrag då ansökan inte uppfyller krite-
rierna för bidraget enligt gällande bidragsregler

Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturförening

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
konto 353, bidrag till kulturföreningar. Vid detta första samlingsärende 
2018 finns 13 ansökningar om verksamhetsbidrag, 3 ansökningar om 
arrangörsstöd och 2 ansökningar om projektbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan: 

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-10 samt ansök-
ningar och bilagor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 8

Ansökan om projektbidrag - Hittaut. PAN 
Kristianstad
Änr KFN 2018/11

Beslut
 PAN-Kristianstad får 45 000 kronor i projektbidrag för genomförande 

av projektet Hittaut 2018

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
PAN-Kristianstad ansöker om 70 000 kronor i projektbidrag för genomfö-
rande av projektet Hittaut - ett folkhälso- och friskvårdsprojekt för kom-
munens invånare. Konceptet bygger på en enkel form av orientering, där 
olika markeringar, checkpoints, finns utspridda över Kristianstad. En kod 
finns vid varje checkpoint och kan registreras via en app, för telefon eller 
dator. Det är kostnadsfritt för användaren.

Föreningen avser att skicka ut en karta till alla hushåll och söker bidrag 
som motsvarar kostnaden för detta utskick. Föreningen bedömer att ett 
stort finansieringsstöd behövs de tre första åren, därefter har annonsintäk-
ter ökat och kostnaderna minskat. Bidrag är sökt hos länsstyrelsen, Spar-
banksstiftelsen 1826, samt har en dialog om stöd skett med Region Skåne 
och ABK.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 PAN-Kristianstad får 45 000 kronor i projektbidrag för genomförande 

av projektet Hittaut 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
PAN-Kristianstads ansökan, daterad 2018-01-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 9

Ansökan om projektbidrag - Sverigepremiären i ori-
entering och Åhus Trailrun. PAN-Kristianstad
Änr KFN 2018/10

Beslut
 PAN-Kristianstad får 10 000 kronor i projektbidrag för genomförande 

av arrangemanget

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
PAN-Kristianstad ansöker om 20 000 kronor för genomförandet av Åhus 
TrailRun samt Sverigepremiären i orientering 2-4 mars. Föreningen har 
under de senaste 25-30 åren arrangerat Sverigepremiären i orientering och 
har sedan 2015, under samma helg, kompletterat denna tävling med Åhus 
TrailRun. 

2017 nådde tävlingarna rekordnoteringen 4 500 starter under helgen och 
till 2018 räknar föreningen med att siffran stiger ytterligare i och med 
lördagens sprintorientering. Därav höjer föreningen målsättningen för 
2018 till 4 600 starter.

Sverigepremiären i orientering vänder sig till alla åldrar, från 7 år och 
uppåt. Föreningen beräknar att cirka 4 000 starter sker i de olika klasserna, 
att cirka 20 % är ungdomar och en jämn fördelning mellan könen. Åhus 
TrailRun vänder sig till alla åldrar, från 10 år och uppåt. Föreningen beräk-
nar att cirka 600 starter sker i de olika klasserna, att cirka 5 % är ungdo-
mar och en jämn fördelning mellan könen.

Föreningen budgeterar för att den största intäkten för arrangemanget är 
startavgifter – 562 000 kronor, medan den största kostnaden är sanktions-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kostnad till Skånes- och Svenska Orienteringsförbundet – 160 000 kronor. 
Totalt räknar föreningen med en vinst på 209 000 kronor

Föregående år beviljades föreningen ett bidrag med 12 000 kronor

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

 PAN-Kristianstad får 10 000 kronor i projektbidrag för genomfö-
rande av arrangemanget

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
PAN Kristianstads ansökan, daterad 2018-01-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 10

Ansökan om projektbidrag - Sportringen Christian-
stad Cup. Christianstads Badmintonklubb
Änr KFN 2018/8

Beslut
 Christianstads Badmintonklubb får 10 000 kronor i projektbidrag för 

genomförande av Sportringen Christianstad Cup

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Christianstads Badmintonklubb ansöker om 15 000 kronor för genomfö-
rande av Sportringen Christianstad Cup, 28-29 april 2018.

Tävlingen genomförs för sjunde året med pojk-, flick- och mixedklasser 
från 9 år upp till seniorklasser. Föreningen räknar med att 250-300 spelare 
deltar i tävlingen och uppskattar att de når cirka 500 starter i de olika 
klasserna. Föreningen uppskattar att 60-70 % av deltagarna är ungdomar 
och fördelningen 60 % pojkar och 40 % flickor.

De budgeterade kostnaderna för projektet uppgår till 96 000 kronor där 
bollar 30 000 kronor, hallhyra 22 000 kronor samt sanktionsavgift till 
förbundet 16 000 kronor är de största posterna. De budgeterade intäkterna 
uppgår till 95 000 kronor, där största intäkten är startavgift 70 000 kronor.  
Föreningen budgeterar med 1 000 kronor i underskott från tävlingen, utan 
ett projektbidrag.

2017 fick Christianstads Badmintonklubb 12 000 kronor för genomföran-
det av tävlingen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Christianstads Badmintonklubb får 10 000 kronor i projektbidrag för 

genomförande av Sportringen Christianstad Cup

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Christianstads Badmintonklubbs ansökan, daterad 2018-01-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 11

Ansökan om projektbidrag för schackturnering - Al-
banska kulturföreningen Ardhmeria
Änr KFN 2017/211

Beslut
 Föreningen Ardhmeria beviljas inte projektbidrag för genomförande av 

schackturneringen

Sammanfattning
Albansk förening Ardhmeria ansöker om 10 000 kronor i projektbidrag för 
genomförande av en endagsturnering i schack, den 2 december 2017. 
Föreningen räknar med 100 deltagare från landets övriga 40 albanska 
föreningar som är med i albanska unionen. Förvaltningen har vid två tillfäl-
len varit i kontakt med föreningen för att be dem komplettera ansökan, då 
budgeten är bristfällig. En återkoppling har inte skett. Förvaltningen före-
slår utifrån detta  ett avslag på ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Föreningen Ardhmeria beviljas inte projektbidrag för genomförande av 

schackturneringen

Beslutsunderlag
Ansökan albanska förening Ardhmeria, daterad 2017-11-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 12

Bidraget En Snabb Slant utvecklas till stödformen 
Ung arrangör
Änr KFN 2017/219

Beslut
 Besluta att bidraget En Snabb Slant utvecklas till stödformen Ung ar-

rangör, från och med 2018

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2010 att inrätta bidragsformen/stipen-
diet En Snabb Slant för att ge ungdomar en möjlighet att snabbt och enkelt 
genomföra kulturprojekt. Syftet var, och är, att öka ungas delaktighet och 
engagemang i kulturlivet samt stimulera ungas egen kreativitet och för-
verkligandet av nya idéer inom kulturområdet. Ansvaret för handläggning 
och administration har legat på kulturhuset Barbacka. Tillgängliga medel 
för detta stöd har alla år varit 50 000 kronor.  En Snabb Slant har inte, trots 
många olika sätt att lansera och arbeta med det, uppnått sitt syfte. Bevilja-
de ansökningar har varit få och projekten har blivit av mer individuell 
karaktär än vad som var grundtanken. Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslår inför 2018 att göra om En Snabb Slant till stödformen Ung arran-
gör, vilket innebär stöd, rådgivning och support till ungas idéer och kreati-
vitet inom kulturområdet.

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

 Besluta att bidraget En Snabb Slant utvecklas till stödformen Ung 
arrangör, från och med 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Ung arrangör innebär stöd/rådgivning/support. Möjlighet till eko-
nomiskt stöd finns också fortsättningsvis, men inte i nuvarande bi-
dragsform. Budget uppgår till 50 000 kr, motsvarande tidigare bud-
get för bidraget. Ung Arrangör hanteras av Kulturhuset Barbacka. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-01-08
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 13

Årlig uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan
Änr KFN 2018/4

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och sam-
verkan för perioden 1 januari – 31 december 2017.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan. Redovisningen gäller för 
perioden 1 januari – 31 december 2017 och består av tre delar. Dessa är en 
redovisning av genomförda åtgärder, en allmän uppföljning samt en hand-
lingsplan för framtiden.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och sam-
verkan för perioden 1 januari – 31 december 2017.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av genomförda åtgärder inom 
SAM, likabehandling och samverkan år 2017
Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av SAM, likabehandling och 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

samverkan år 2017
Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för SAM år 2018
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 14

Medborgarförslag - Uppför en minigolfbana på gam-
la Centrum golfbanan intill Nosaby idrottsplats
Änr KFN 2017/127

Beslut
 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteutlå-

tandet

Sammanfattning
Förslagsställarna föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kom-
mun ska uppföra en minigolfbana på gamla centrum-golfbanan intill 
Nosaby Idrottsplats. Vidare anges att detta lämpligast görs genom att 
kommunen lämnar borgen till en förening som kan driva minigolfbanan.

Motiveringen till varför en sådan satsning skulle behövas är att den gam-
la golfbanan, med intilliggande byggnad som tidigare var ett klubbhus/re-
staurang, idag står övergiven och förfallen. Det är inte längre möjligt att 
promenera på banan, då den vuxit igen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har stämt av frågan med kommunled-
ningskontorets avdelning för tillväxt och hållbar utveckling. Den mark 
som ligger runt byggnaden är privatägd och eventuell anläggning där är 
en sak som förslagsställarna får diskutera med markägaren. Kommunled-
ningskontoret anger vidare att det i dagsläget inte är möjligt att satsa på 
någon långsiktig verksamhet i det övriga området, då det inte finns en 
aktuell plan för områdets framtida användning. Området ingår i den 
fördjupade översiktsplanen för Kristianstad, ett arbete som just nu pågår. 

Kultur- och fritidsförvaltningen menar att om det finns en förening som 
vill anlägga och driva en minigolfbana i Kristianstads kommun får dis-
kussionen föras utifrån möjligheter och tillgänglig mark för ändamålet. 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Medborgarförslaget avslås utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-

låtandet

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2017-05-21

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-12-28
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 15

Redovisning av medborgarförslag
Änr KFN 2018/3

Beslut
 Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritids-

nämnden per 2018-02-02. 

 Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritids-
nämnden per 2018-02-02.

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 medborgarförslag 2018-02-02 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2018-02-02.

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

Beslutsunderlag
Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden 
per 2018-02-02. 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den per 2018-02-02.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 16

Studieresa till årets kulturhuvudstad 2018
Änr KFN 2018/20

Beslut
 Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningsledning bereds 

tillfälle att delta i studieresan till årets kulturhuvudstad Leeuwarden i 
Nederländerna 

Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne och Kultur Skåne inbjuder till studieresa till årets 
kulturhuvudstad Leeuwarden 2018-06-07 – 2018-06-10. Kostnaden är 
beräknad till 14 000 kronor per person. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningsledning har deltagit 
i tidigare års studieresor till kulturhuvudstäderna utifrån möjligheten att 
se hur städerna arbetar för att använda kulturen som strategisk utveck-
lingsfaktor och för att kunna föra vidare diskussioner om dessa erfarenhe-
ter med övriga deltagande skånska kommuner.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningsledning bereds 

tillfälle att delta i studieresan till årets kulturhuvudstad Leeuwarden i 
Nederländerna 

Beslutsunderlag
Inbjudan, Kommunförbundet Skåne
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