
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 108, kl 13:00-15.30

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)
Jörgen Johnsson (L), utom 
paragraf 29 pga jäv Lena Larsson (C) Ann Bertilsson (S)

Leif Sivtoft (S) Therese Sturesson (S) Catarina Persson (S)

Andreas Lekandersson (SD) Leif Seth (SD), utom paragraf 
27 pga jäv      

               
               
               

Ersättare Jan Svensson (KD) Kasper Schönhult (C), utom 
paragraf 27 Britt-Marie Pettersson (V)

Henny Tillberg (L), utom 
paragraf 29           

               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, 
förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Åsa Jansson, badmästare

Joel Persson, 
dataskyddsombud

Emma Lang Åberg, 
bibliotekschef

Lina Wegendal, IT-
bibliotekarie

               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne, plan 5 

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

Peter Rosengren

17-38

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 2018-03-15

Datum då
anslaget sätts upp

UppsattDatum Datum då 
anslaget tas ned

NedtagsDatum

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 17

Val av justerare
Änr KFN  .

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 18

Info om nytt badhus
Änr KFN  .

Beslut
 Badmästare Åsa Jansson informerade om statusen för det nya badhuset
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 19

Information meröppna bibliotek
Änr KFN  .

Beslut
 Bibliotekschef Emma Lang Åberg informerade om meröppna bibliotek
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 20

Information om GDPR
Änr KFN  .

Beslut
 Dataskyddsombudet Joel Persson informerade om den nya lagstiftning-

en kring GDPR- General Data Protection Regulation
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 21

Info om nytt Arenaområde
Änr KFN  .

Beslut
 Fritidsstrateg Lars Jennfors informerade om det nya arenaområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 22

Delgivningar
Änr KFN 2018/25

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Tjänsteutlåtande yttrande medborgarförslag, 2017-08-31

Tjänsteutlåtande Medborgarförslag – Lokaler till ideella föreningar, 2017-
11-20

Yttrande över medborgarförslag – Lokaler till ideella föreningar, 2017-12-
20

Beslut KS 2018-01-24 Medborgarförslag, Lokaler till ideella föreningar

Beslut KS 2018-01-24, Rapport intern kontroll 2017 för kommunkoncer-
nen

Uppföljning arkivmyndighetens tillsyn 2015/2016 Kultur- och fritidsnämn-
den, 2017-11-21

Information från Studiefrämjandet, 2017-11-15

Protokoll konstkommittén, 2018-02-15

Verksamhetsberättelse Skåneidrotten Kristianstad 2017

Information studieresa till Leeuwarden 7-10/6, 2018-02-28

Förstudie Vattenriketleden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 23

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2018/26 10.1.1

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-03-01

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

Beslutsunderlag
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning, 2018-03-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 24

Regler och rutiner för intern kontroll kultur- och fri-
tidsnämnden
Änr KFN 2018/33 1.3.2

Beslut
 att fastställa följande regler och rutiner för den interna kontrollen inom 

nämndens verksamhetsområde: 

- Förvaltningschefen och respektive enhetschefer ansvarar för att all 
personal har kännedom om regler och anvisningar

- Varje förvaltning ska ha en internkontrollsamordnare. För kultur- 
och fritidsförvaltningen utses controller Maria Mera som samord-
nare

- Intern kontrollplan för varje år fastställs av kultur- och fritidsnämn-
den senast vid april månads sammanträde

- Rapportering till nämnden gällande uppföljning av intern kontroll 
sker i samband med beslut om uppföljning av genomförd intern 
kontrollplan. Denna ska ske senast i december månad

 att förvaltningen i övrigt ges i uppdrag att samordna tidplaner och övri-
ga rutiner så att de överensstämmer med övriga förvaltningars samt 
följer övergripande instruktioner från Kommunledningskontoret

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2001, KF § 138/2001, om regle-
mente för intern kontroll. Enligt reglementet ska varje nämnd besluta om 
lokala regler och rutiner för att delges ekonomikontoret senast utgången av 
mars 2002. Regler och rutiner för kultur- och fritidsnämnden beslutades 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

vid sammanträde i mars 2002 KFN § 31/2002. Detta ärende är en revide-
ring och uppdatering av tidigare beslutade regler och rutiner. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 att fastställa följande regler och rutiner för den interna kontrollen inom 

nämndens verksamhetsområde: 

Förvaltningschefen och respektive enhetschefer ansvarar för att all perso-
nal har kännedom om regler och anvisningar

Varje förvaltning ska ha en internkontrollsamordnare. För kultur- och 
fritidsförvaltningen utses controller Maria Mera som samordnare

Intern kontrollplan för varje år fastställs av kultur- och fritidsnämnden 
senast vid april månads sammanträde

Rapportering till nämnden gällande uppföljning av intern kontroll sker i 
samband med beslut om uppföljning av genomförd intern kontrollplan. 
Denna ska ske senast i december månad

 att förvaltningen i övrigt ges i uppdrag att samordna tidplaner och övri-
ga rutiner så att de överensstämmer med övriga förvaltningars samt 
följer övergripande instruktioner från Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-02-27
Regler och rutiner för intern kontroll, 2002-03-06
Handbok för intern kontroll 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 25

Driftbidrag 2017
Änr KFN 2017/180 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftbidrag till följande före-

ningar:

Christianstads Segelsällskap, 25 000 kronor
Degeberga-Widtskövle Golfklubb, 25 000 kronor
Friskis & Svettis Idrottsförening, 100 000 kronor
Kristianstads Golfklubb, 25 000 kronor
Stiftelsen Lerjevallen, 110 000 kronor
Torsebro Friluftsbad, 200 000 kronor
Vångabergets Slalomklubb, 200 000 kronor

 Godkänna fördelning av den utökade bidragsramen för driftbidrag, 
1 miljon kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för driftbidrag står det 
att nämnden i vissa fall kan besluta om en annan bidragssumma än vad 
som baseras på driftkostnaderna. Med anledning av detta föreslår förvalt-
ningen att fem ideella föreningar, en ekonomisk förening och en stiftelse 
får ett annat driftbidrag än de hade fått med bidragsbestämmelserna som 
grund. Organisationernas verksamhet skiljer sig till viss del från övriga 
föreningar och föreslås därför att behandlas utanför bidragsbestämmelser-
na. De bidragsnivåer som här föreslås ligger på samma nivå som föregåen-
de år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsnämnden har, med anledning av den bidragsutredning 
som blev klar 2017, stärkt budgetramen för driftbidrag med 1 miljon kro-
nor. Det har möjliggjorts genom en generell höjning av taxan i de kommu-
nala idrottsanläggningarna med cirka 10 % och omprioritering inom verk-
samhet 303 föreningsbidrag. Förvaltningens förslag är att den extra miljo-
nen fördelas på samma sätt som skedde med kommunfullmäktiges extra 
anslag 2017. Det innebär att de föreningar som får driftbidrag för en an-
läggning där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs, får en proportionerlig 
fördelning av den extra miljonen utifrån hur många redovisade deltagartill-
fällen som respektive förening redovisat för 2017 års verksamhet.

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

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar driftbidrag till följande före-
ningar:

Christianstads Segelsällskap, 25 000 kronor
Degeberga-Widtskövle Golfklubb, 25 000 kronor
Friskis & Svettis Idrottsförening, 100 000 kronor
Kristianstads Golfklubb, 25 000 kronor
Stiftelsen Lerjevallen, 110 000 kronor
Torsebro Friluftsbad, 200 000 kronor
Vångabergets Slalomklubb, 200 000 kronor

 Godkänna fördelning av den utökade bidragsramen för driftbidrag, 
1 miljon kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Organisationernas driftbidragsansökningar

Utredning av det totala stödet till föreningar inom kultur- och fritidsnämn-
dens verksamhetsområde i Kristianstads kommun 2015 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 26

Energieffektiviseringsbidrag 2018
Änr KFN 2018/23 10.10.2

Beslut
 2 föreningar beviljas energieffektiviseringsbidrag om totalt 70 000 

kronor enligt följande:
Kristianstads Ridklubb, 60 000 kronor till luft-/luftvärmepumpar
FUB Kristianstad, 10 000 kronor till luft-/luftvärmepump

 2 föreningar får avslag på ansökan om energieffektiviseringsbidrag:
Kristianstad Ridsällskap
Kristianstads Tennisklubb

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar årligen energieffektiviseringsbi-
drag till föreningar. Totalt söker 4 föreningar energieffektiviseringsbidrag 
2018 till ett sammanlagt belopp av knappt 300 000 kronor.

Förvaltningen föreslår att 2 föreningar får bidrag på totalt 70 000 kronor.

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

 2 föreningar beviljas energieffektiviseringsbidrag om totalt 70 000 
kronor enligt följande:
Kristianstads Ridklubb, 60 000 kronor till luft-/luftvärmepumpar
FUB Kristianstad, 10 000 kronor till luft-/luftvärmepump

 2 föreningar får avslag på ansökan om energieffektiviseringsbi-
drag:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristianstad Ridsällskap
Kristianstads Tennisklubb

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 27

Investeringsbidrag 2018
Änr KFN 2018/22

Beslut
 15 föreningar och 1 stiftelse beviljas investeringsbidrag om totalt 

630 000 kronor enligt följande:

Vångabergets Slalomklubb, 100 000 kronor till utveckling av barnom-
råde

Wä Idrottsförening, 80 000 kronor till ny kioskbyggnad inkl. handi-
kapptoalett 
Gärds Köpinge Idrottsförening, 70 000 kronor till gräsklippare och 
varmvattenberedare
Kristianstad Ridsällskap, 70 000 kronor till tillgänglighetsanpassning 
och byggnation i och kring stora ridhuset
SMK Kristianstad, 50 000 kronor till hjullastare och skapa ytterligare 
ett duschutrymme
Bjärlövs Idrottsförening, 40 000 kronor till gräsklippare 
Gärds Härads Ryttarförening, 30 000 kronor till byggnation/renovering 
utomhusanläggning
Kristianstads Bågskytteklubb, 30 000 kronor till gräsklippare
Åhus Gymnastikklubb, 30 000 kronor till träningsutrustning
Åhus Taekwondo Hwarang, 30 000 kronor till träningsutrustning
Önnestads Boll- och Idrottsförening, 30 000 kronor till fotbollsmål
Stiftelsen Lerjevallen, 25 000 kronor till renovering av tak till timmer-
stugan och skorsten till lillstugan
Balsby Sportklubb, 15 000 kronor till gräsklippare
C4 Kraftsportsällskap, 10 000 kronor till tävlingsutrustning
FUB Kristianstad, 10 000 kronor till gräsklippare
Tollarps Brukshundklubb, 10 000 kronor till gräsklippare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 2 föreningar får avslag på ansökan om investeringsbidrag:
Degeberga Gymnastik- och Idrottsförening
Kristianstads Tennisklubb

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Jäv

Leif Seth (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar årligen investeringsbidrag till 
föreningar. Totalt söker 18 föreningar investeringsbidrag 2018 till ett totalt 
belopp om knappt 2,4 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att 15 föreningar och 1 stiftelse får bidrag på totalt 
630 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 15 föreningar och 1 stiftelse beviljas investeringsbidrag om totalt 

630 000 kronor enligt följande:
Vångabergets Slalomklubb, 100 000 kronor till utveckling av barnom-
råde

Wä Idrottsförening, 80 000 kronor till ny kioskbyggnad inkl. handi-
kapptoalett 
Gärds Köpinge Idrottsförening, 70 000 kronor till gräsklippare och 
varmvattenberedare
Kristianstad Ridsällskap, 70 000 kronor till tillgänglighetsanpassning 
och byggnation i och kring stora ridhuset
SMK Kristianstad, 50 000 kronor till hjullastare och skapa ytterligare 
ett duschutrymme
Bjärlövs Idrottsförening, 40 000 kronor till gräsklippare 
Gärds Härads Ryttarförening, 30 000 kronor till byggnation/renovering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

utomhusanläggning
Kristianstads Bågskytteklubb, 30 000 kronor till gräsklippare
Åhus Gymnastikklubb, 30 000 kronor till träningsutrustning
Åhus Taekwondo Hwarang, 30 000 kronor till träningsutrustning
Önnestads Boll- och Idrottsförening, 30 000 kronor till fotbollsmål
Stiftelsen Lerjevallen, 25 000 kronor till renovering av tak till timmer-
stugan och skorsten till lillstugan
Balsby Sportklubb, 15 000 kronor till gräsklippare
C4 Kraftsportsällskap, 10 000 kronor till tävlingsutrustning
FUB Kristianstad, 10 000 kronor till gräsklippare
Tollarps Brukshundklubb, 10 000 kronor till gräsklippare

 2 föreningar får avslag på ansökan om investeringsbidrag:
Degeberga Gymnastik- och Idrottsförening
Kristianstads Tennisklubb

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 28

Ansökan om projektbidrag - Kristianstad Arena Cup. 
IFK Kristianstad
Änr KFN 2018/7 10.10.2

Beslut
 IFK Kristianstad får 20 000 kronor i projektbidrag för genomförande av 

turneringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
IFK Kristianstad ansöker om 100 000 kronor i projektbidrag för genomfö-
rande av Kristianstad Arena Cup – handboll, den 26-28 oktober. Förening-
en har en ambition att långsiktigt utveckla nuvarande turnering till en 
större övernattningsturnering.

För genomförandet har föreningen bokat åtta fullstora idrottshallar. Totalt 
räknar man med 152 lag, fördelat på 10 olika klasser i åldern 11-16 år.  
Lika många klasser och lag är fördelat mellan pojkar och flickor. Förening-
en budgeterar med intäkter på 1 850 000 kronor, där den största budget-
posten är anmälningsavgifter, 1 750 000 kronor. Man budgeterar med 
kostnader på 1 950 000 kronor, där den största kostnaden är mat, 800 000 
kronor. En budgetpost är också projektledning, 170 000 kronor.

I anmälningsavgiften för lagen ingår övernattning, mat och transportkost-
nader under cupen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 IFK Kristianstad får 20 000 kronor i projektbidrag för genomföran-
de av turneringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
IFK Kristianstads projektbidragsansökan, daterad 2018-01-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 29

Ansökan om projektbidrag - vidareutveckla ÅhusCu-
pen. Åhus Horna Bollklubb
Änr KFN 2018/30 10.10.2

Beslut
 Åhus Horna Bollklubb får 15 000 kronor för genomförande av turne-

ringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Jäv

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

Sammanfattning
Åhus Horna Bollklubb ansöker om 40 000 kronor i projektbidrag för ge-
nomförande av Åhuscupen den 10-12 maj på Furehovs Idrottsplats. Det är 
andra året cupen genomförs. Föregående år kom 55 pojklag, 9-11 år till 
spel. I år utökas cupen med samma åldrar även för flickor, samt att maxi-
malt deltagande lag per åldersklass utökas från 24 till 36. Det innebär som 
mest 216 deltagande lag. Föreningens ambition är dock att cirka 100 lag 
anmäler sig.

Föreningen räknar med totala intäkter på 80 000 kronor, vilket uteslutet är 
anmälningsavgifter. På kostnadssidan har föreningen budgeterat med 80 
000 kronor, vilket är domarkostnader samt övrigt material som behöv för 
turneringen. 

Ett eventuellt bidrag finns inte med som en intäktspost i projektbudgeten. 
Föreningen har också valt att inte ta upp intäkter från kioskförsäljning i 
budgeten, då man har ambitionen att cupen ska bära sig själv, och att kio-
skintäkterna ska gå in i föreningens övriga verksamhet.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

2017 beviljades föreningen 15 000 kronor i projektbidrag för cupen.

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

 Åhus Horna Bollklubb får 15 000 kronor för genomförande av tur-
neringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Åhus Horna Bollklubbs ansökan, daterad 2018-01-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 30

Ansökan om projektbidrag till fotbollsturnering. So-
maliska Fritids- och Kulturföreningen
Änr KFN 2018/34 10.10.2

Beslut
 Somaliska Fritids- och Kulturföreningen får 1 000 kronor för genomfö-

rande av turneringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Somaliska Fritids- och Kulturföreningen ansöker om 21 000 kronor för 
genomförande av en fotbollsturnering den 23-24 februari. Turneringen 
kommer att genomföras dels i Kristianstad och dels i Sölvesborg. Totalt är 
det 16 deltagande lag med spelare i åldrarna 12-20 år. Lagen kommer från 
Kristianstad, Växjö, Alvesta, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Söl-
vesborg.

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

 Somaliska Fritids- och Kulturföreningen får 1 000 kronor för ge-
nomförande av turneringen

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Somaliska Fritids- och Kulturföreningens ansökan, daterad 2018-02-08
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KFN § 31

Ansökningar om kulturbidrag samlingsärende 2, 
2018
Änr KFN 2018/37

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningarna enligt nedan: 

Arrangörsstöd:

Gustaf Hellström Sällskapet 4 000 kronor 

FN-föreningen Kristianstad 10 000 kronor

Gärds Härads Hembygdsförening 40 000 kronor

ChriPu Christianstad Pensionärsuniversitet 6 000 kronor 

Föreningen St: Lukas Kristianstad beviljas inte arrangörsstöd då ansökan 
inte uppfyller kriterierna för bidraget

Projektbidrag 

Roxy Dramainstitut/Sofie Gerhartz för Barnens Salonger 30 000 kronor

Skånska Operan för uppsättning av La Boheme 25 000 kronor  

Malmö Arab Filmfestival för 2 dagar filmfestival i oktober 50 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
konto 353, bidrag till kulturföreningar. Vid detta andra samlingsärende 
2018 finns 5 ansökningar om arrangörsstöd och 3 ansökningar om projekt-
bidrag. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Arrangörsstöd:

Gustaf Hellström Sällskapet 4 000 kronor 

FN-föreningen Kristianstad 10 000 kronor

Gärds Härads Hembygdsförening 40 000 kronor

ChriPu Christianstad Pensionärsuniversitet 6 000 kronor 

Föreningen St: Lukas Kristianstad beviljas inte arrangörsstöd då ansökan 
inte uppfyller kriterierna för bidraget

Projektbidrag 

Roxy Dramainstitut/Sofie Gerhartz för Barnens Salonger 30 000 kronor

Skånska Operan för uppsättning av La Boheme 25 000 kronor  

Malmö Arab Filmfestival för 2 dagar filmfestival i oktober 50 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-20

Ansökningar från föreningar
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KFN § 32

Ansökan om bidrag för 2018. Stiftelsen Kulturhuset 
Aoseum
Änr KFN 2018/35

Beslut
 Stiftelsen Kulturhuset Aoseum får ett bidrag på 100 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353

Sammanfattning
Stiftelsen Kulturhuset Aoseum ansöker om bidrag till Kulturhuset Aose-
um i Åhus. Byggnaden är drygt 90 år gammal och ett kulturhistoriskt 
inslag i samhällsbilden. Lokalerna används dagligen till kulturverksam-
het och under sommarmånaderna används delar av lokalerna till utställ-
ningsverksamhet. Stiftelsen Kulturhuset Aoseum ansöker om ett bidrag 
på 100 000 kronor för 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Stiftelsen Kulturhuset Aoseum får ett bidrag på 100 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353

Beslutsunderlag
Ansökan Stiftelsen Kulturhuset Aoseum, 2018-01-16
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KFN § 33

Ansökan om projektbidrag för musikalen All Shook 
Up. Kronan AB/Emil Sigfridsson
Änr KFN 2018/40

Beslut
 Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson får ett projektbidrag på 300 

000 kronor för att sätta upp musikalen All Shook Up på Kristianstads 
teater våren 2018

 Pengarna tas från verksamhet 353

Sammanfattning
Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson, ansöker om projektbidrag för att 
sätta upp musikalen All Shook Up på Kristianstads teater våren 2018. Det 
blir Emil Sigfridssons elfte egenproducerade musikal på teatern. Föreställ-
ningen framförs av en ensemble med 24 medverkande, där de ledande 
rollerna görs av professionella aktörer och övriga roller av lokala amatörer 
samt ett live-band med fem professionella musiker. 20 föreställningar 
planeras med premiär 10 mars. Spelperioden löper sedan till 22 april 2018. 
Kronan Kristianstad AB ansöker om 421 130 kronor.

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

 Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson får ett projektbidrag på 
300 000 kronor för att sätta upp musikalen All Shook Up på Kristi-
anstads teater våren 2018

 Pengarna tas från verksamhet 353

Beslutsunderlag
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Ansökan Kronan AB, Emil Sigfridsson, 2018-02-28

Projektredovisning Ronja Rövardotter 2017
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KFN § 34

Ansökan om projektbidrag för internationell musik-
festival sommar 2018. Riksförbundet Unga 
Musikanter RUM
Änr KFN 2018/36 10.10.2

Beslut
 Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, får ett projektbidrag för in-

ternationell musikfestival 2018 på 120 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 

 Idrottsanläggningar bokas via kultur- och fritidsförvaltningen och 
hyra debiteras enligt gällande taxa

 Kostnad för inhyrd ljudanläggning och inhyrd personal för Tivolisce-
nen debiteras enligt gällande taxa

Sammanfattning
Riksförbundet Unga Musikanter söker genom sitt distrikt i Kristianstad 
bidrag för att genomföra den årliga internationella musikfestivalen, 
RUM-festivalen. Datum för årets festival är 13-17 juni 2018. Riksförbun-
det Unga Musikanter ansöker om ett projektbi-drag på 150 000 kronor, 
samt debiteringsfri disposition av idrottsanläggningar samt Tivoliscen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, får ett projektbidrag för in-

ternationell musikfestival 2018 på 120 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 
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 Idrottsanläggningar bokas via kultur- och fritidsförvaltningen och hy-
ra debiteras enligt gällande taxa

 Kostnad för inhyrd ljudanläggning och inhyrd personal för Tivolisce-
nen debiteras enligt gällande taxa

Beslutsunderlag
Ansökan Riksförbundet Unga Musikanter, 2018-02-02
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KFN § 35

Bidrag till nyanskaffning av stulet konstverk Tobak-
slyckan. Åhus hembygdsförening S:ta Annas Gille
Änr KFN 2018/16 10.1.4

Beslut
 Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille får inte bidrag till nyanskaffning 

av bronsskulpturen ”Tobakslyckan”, då det inte finns budgetmedel för 
detta

Sammanfattning
Hembygdsföreningen i Åhus, S:ta Annas Gille, hemställer i en skrivelse till 
kultur- och fritidsnämnden om bidrag för att återställa skulpturen ”Tobak-
slyckan” av Thomas Hallqvist, med placering utanför tobaksladan i Åhus. 
Skulpturen skänktes 1979 av fd. Hantverksföreningen i Åhus. Bronsskulp-
turen var en av de bronsskulpturer som stals i Kristianstads kommun 
under 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille får inte bidrag till nyanskaffning 

av bronsskulpturen ”Tobakslyckan”, då det inte finns budgetmedel för 
detta

Beslutsunderlag
Skrivelse Åhus hembygdsförening S:ta Annas Gille, 2017-12-05

Protokoll Konstkommittén 2018-02-15
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KFN § 36

Nominering regionalt kulturpris
Änr KFN 2018/27

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden nominerar Lena Willhammar

Sammanfattning
De skånska kommunernas kulturnämnder/motsvarande och förvaltningar 
är välkomna att nominera kandidater till Region Skånes kulturpris 2018.

Från den 19 februari kommer det finnas möjlighet att på Kultur Skånes 
hemsida ge förslag till kandidater till kulturpriset. Sista dag för nominering 
är 28 mars 2017.

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne 
genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse 
och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkel-
se. Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga 
skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kultur-livet. Personen ska 
ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2018 är 100 
000 kronor.

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



Beslutsunderlag
Tidigare kulturpristagare
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KFN § 37

Namnändring av Ringvägen till Arenavägen samt 
Lägsta punktens väg
Änr KFN 2018/29

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändring av namnsättning på 

nuvarande Ringvägen till Arenavägen och Lägsta punktens väg

Sammanfattning
Begäran har inkommit från C4 teknik om att ändra namnsättningen på 
Ringvägen till Arenavägen. Då Ringvägen fortsätter österut på andra sidan 
rondellen bedömer namnberedningen att det även är lämpligt att ändra 
namnsättningen på denna del av Ringvägen till Lägsta punktens väg. När 
nuvarande Ringvägen etablerades på 1940-talet fanns tanken att den skulle 
bli en ringväg enligt benämningens fulla betydelse, dvs. att den mer eller 
mindre skulle gå runt hela Kristianstad tätort. Så blev inte fallet och under 
lång tid har den enda delen av Ringvägen funnits söder om Söder. I sam-
band med etableringen av Kristianstads arenaområde föreslår C4 teknik att 
vägnamnet aktualiseras och att dess namnsättning ändras.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändring av namnsättning på 

nuvarande Ringvägen till Arenavägen och Lägsta punktens väg

Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-02-08

Karta södra Kristianstad
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KFN § 38

Namnsättning av nya vägar Önnestad 112:1
Änr KFN 2018/28

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer de nya vägnamnen Hans Matt-

sons väg och Anna Åfelts väg

Sammanfattning
Till följd av expansion med nytt villaområde i utkanten av östra Önnestad 
finns behov en ny väg som således behöver ett nytt namn. Namnberedning-
en föreslår att vägen namnsätts efter Hans Mattson (1832-1893). Mattson 
föddes i Önnestad men emigrerade 1851 till USA där han blev en framstå-
ende politiker och militär. Han bosatte sig i Minnesota i byn Vasa som till 
en började hade namnet Hans Mattson’s Settlement. Hans främsta tjänst 
som politiker var som statssekreterare för delstaten Minnesota. I ameri-
kanska inbördeskriget 1861-65 tjänstgjorde han som överste på Nordsi-
dan. I vuxen ålder återvände han flera gånger till Sverige och Önnestad.

Anna Åfelt var (1817-1884) var Sveriges första examinerade folkskollära-
rinna och verksam vid Önnestad Folkhögskola under lång tid. Då hon inte 
erhöll möjligheten att avlägga examination lokalt begärde hon själv audiens 
hos kung Oscar I när han besökte Kristianstad 1846. Inför kungen begärde 
hon dispens från lagen om examination, vilket hon fick beviljat och således 
kunde bli Sveriges första examinerade folkskollärarinna. Elva år innan 
detta blev en lagstadgad möjlighet för alla kvinnor.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer de nya vägnamnen Hans Matt-

sons väg och Anna Åfelts väg
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Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-02-08

Karta Önnestad
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