
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 110, kl 13:00-15.00

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M), utgår pga av 
jäv § 67

Jörgen Johnsson (L) Therese Sturesson (S) Björn Jönsson (S)
Catarina Persson (S) Ann Bertilsson (S) Andreas Lekandersson (SD)
Björn Nordeman (SD) Kasper Schönhult (C)      
               
               
               

Ersättare Jan Svensson (KD), utom § 
67 Leif Seth (SD) Britt-Marie Pettersson (V)

               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, 
förvaltningschef

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller

Per-Olof Cartbo, enhetschef           
               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats plan 5, Rådhus Skåne 

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

Peter Rosengren

55-71

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 2018-06-13

Datum då
anslaget sätts upp

UppsattDatum Datum då 
anslaget tas ned

NedtagsDatum

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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KFN § 55

Val av justerare
Änr KFN 2018/100

Beslut
 Vice ordförande Stefan Haskå (M) valdes till justerare
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KFN § 56

Information om nytt badhus
Änr KFN 2018/101 10.8.2

Beslut
 Enhetschef Per-Olof Cartbo informerade om arbetet med det nya bad-

huset
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KFN § 57

Delgivningar
Änr KFN 2018/73 10.1.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
 

Årsredovisning Musik i Syd 2017

Årsredovisning Regionmuseet/Kristianstads Konsthall 2017

Skrivelse Rädda cirkuskulturen, 2018-04-24

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 58

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2018/74 10.1.1

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-05-21

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, 2018-05-21
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KFN § 59

Ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämn-
den
Änr KFN 2018/77 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer ny delegationsordning

Sammanfattning
Gällande delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, beslutad den 
24 februari 2011, är i behov av revision då både organisation och omvärld 
har förändrats med tiden. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag 
på ny delegationsordning enligt bilaga.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer ny delegationsordning

Beslutsunderlag
Förslag ny delegationsordning, 2018

Delegationsordning 2011-02-24
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KFN § 60

Remiss Strategisk utvecklingsplan för jämställdhets-
integrering
Änr KFN 2018/79 1.3.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande utifrån vad som anges i 

tjänsteutlåtandet

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått Strategisk utvecklingsplan för jämställd-
hetsintegring för yttrande.

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitets-
säkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommu-
nens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. Som ett 
led i arbetet har en strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 
utarbetats av kommunledningskontoret i samarbete med kommunens 
förvaltningar. Utvecklingsplanen ger en ram för arbetet med jämställdhets-
integrering utifrån en gemensam organisation, struktur och metod för att 
genomföra förbättringsarbete och verksamhetsutveckling för ökad jäm-
ställdhet. 

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska 
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, 
av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett tydligt fokus på jäm-
ställdhet utifrån både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv. Förslaget 
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till utvecklingsplan är i stora drag ett tydligt dokument, planen har en am-
bitiös ansats och stringens i formuleringar, mål och metoder.  Vidare är det 
bra att det tydligt framgår att kompetensutveckling på tjänsteperson- och 
politikernivå är avgörande för genomförande.

Begrepp kring könsuppdelad statistik måste tydliggöras kring vad som 
förväntas av respektive nämnd. I planen finns följande varianter:

1. Att alltid redovisa statistiken könsuppdelad så att förhållan-
den och villkor synliggörs (s. 11)

2. Antal förvaltningar och verksamheter som könsuppdelar in-
dividbaserad statistik kontinuerligt (s. 12)

3. Kristianstads kommuns nämnder könsuppdelar kontinuerligt 
all individbaserad statistik, så långt det är möjligt. (s. 17)

Det är skillnad på att alltid redovisa statistik könsuppdelad och att 
könsuppdela all individbaserad statistik så långt det är möjligt. Det är 
också så att det endast är den individbaserade statistiken som kan 
könsuppdelas.

Förvaltningen vill tydliggöra att det inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsområde redovisas individbaserad könsuppdelad statistik, men 
också statistik där mängd mäts – publik till evenemang, både kultur och 
idrott, besökare bad, bibliotek och så vidare. Beroende på vilken av de tre 
varianterna ovan som gäller så påverkar det framtida vägval hur statistik 
ska hämtas in. Vi närmar oss också frågan kring personlig integritet. Ytterli-
gare en variabel är kombination mellan kön och ålder. Finns det jämställd-
het i vissa åldrar och inte i andra? Ökar eller minskar skillnaden mellan 
könen med högre ålder, genom livet, i olika delar av den kommunala verk-
samheten?

Förvaltningen ser gärna även ett förtydligande kring beslut. I planen fram-
går följande:

Att jämställdhetsanalyser genomförs inför beslut för att analysera konse-
kvenserna av besluten utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att analysera 
processer i verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
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Gäller detta nämndbeslut eller är det också verksamhetsbeslut, verkställig-
het? I inledande skrivningar om jämställdhetsintegrering generellt framgår 
att det gäller samtliga beslut: /…/i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i 
alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattan-
det/…/. Under avsnittet om kommungemensam metod framgår att Samtli-
ga beslut i Kristianstads kommuns nämnder och bolagsstyrelser föregås av en 
konsekvensbeskrivning, med utgångspunkt i jämställdhet.

I planen framgår det att Varje förvaltning ansvarar också för att det ska 
finnas minst en medarbetare med uppgift att samordna arbetet med planen 
inom förvaltningen och samverka med andra förvaltningar. Det rekommen-
deras att samordnaren har en central och ledande funktion i sitt ordinarie 
uppdrag och är väl förtrogen med nämndarbetet utifrån ett styr- och led-
ningsperspektiv. 

Utöver samordningsrollen så handlar planen om att andra tjänstepersoner 
i organisationen behöver arbeta med jämställdhetsfrågor på olika sätt, det 
handlar om statistikinhämtning, analys och konsekvensbeskrivning. Kul-
tur- och fritidsförvaltningens bedömning, utifrån befintlig personalresurs, 
är att risken är stor att strateger och verksamhetsansvariga kommer behö-
va lägga mer tid på att analysera statistik än att arbeta med verksamhetsut-
veckling och medborgarkontakter. Att redovisa en ekonomisk analys i 
bokslutet utifrån fördelning av resurser mellan flickor/pojkar och kvin-
nor/män är intressant och viktigt, det finns i kultur- och fritidsnämndens 
styrkort indikatorer utifrån könsuppdelad individbaserad statistik. För att 
göra en ekonomisk analys av resursfördelning krävs ett mer omfattande 
arbete. Genomförande av strategisk utvecklingsplan för jämställdhet inne-
bär för kultur- och fritidsförvaltningen behov av personell förstärkning.

Konsekvenserna för kvinnor och män, flickor och pojkar av planerade åtgär-
der ska analyseras för att synliggöra problem och införliva jämställdhetsper-
spektivet i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, plane-
ring och utförande av aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhetsfrågor kontinu-
erligt. I den kultur- och fritidspolitiska strategin finns under rubriken 
Jämlik kultur och fritid målet ”Kristianstads kommun ska vara en föregång-
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are när det gäller arbetet för ett verkligt jämlikt kultur- och fritidsliv.” Kul-
tur- och fritidsnämnden följer upp statistik avseende flickors och pojkars 
deltagande i idrott- och fritidsaktiviteter, i fritidsgårdsverksamhet, i lov-
verksamhet etc.

Det är viktigt att konkretisera hur detta mäts och på vilken nivå. 

Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva 
efter jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, på 
utbildningar, på maktpositioner och på olika befattningsnivåer i samhällsin-
stitutioner och i olika organisationer. En jämn könsfördelning anses råda då 
andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.

En fördjupad diskussion och konsekvensanalys bör föregå ett ställningsta-
gande angående nivå/perspektiv utifrån jämn könsfördelning. Kulturhuset 
Barbackas kursverksamhet för barn och unga har en stor dominans av 
flickor, Kristianstads Fritidsgårdsforums verksamhet har en stor dominans 
av pojkar, medan barn och unga i fritidssysselsättning via bidragsgivning 
till föreningslivet totalt sett ligger inom spannet 40/60 procent. Här behövs 
en tydlighet om jämställdhet då ska mätas för varje organisation, eller om 
fritiden som sådan ska ses som en helhet och där jämställdhet ska råda 
totalt sett. Kultur- och fritidsförvaltningen anser naturligtvis att alla verk-
samhet på alla nivåer ska vara jämställda, men ser samtidigt en rimlighet i 
helhetsperspektivet. 

Förvaltningen tycker vidare det är bra att planen har en tydlighet kring 
mätetalet 40/60 procent. Det innebär också att det är viktigt att det ska 
vara det eftersträvansvärda i all den individbaserade statistik som mäts. 
Förvaltningen förutsätter därmed att vid framtida uppföljning inom kom-
munens organisation, exempelvis strategisk färdplan och styrkort, så är det 
detta mätetal som ska gälla. 

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att utvecklingsplanen lägger 
vikt vid stöd, samordning och samverkan – och kommungemensamma 
metod för utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering, vilket framgår 
under delområde 3. 
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En reflektion är att motsvarande bör gälla för arbetet med Barnkonventio-
nen i Kristianstads kommun. Arbetet med att implementera Barnkonven-
tionen har många beröringspunkter, men hanteras parallellt.  Arbetssätt 
för att implementera barnkonvention och jämställdhetsintegrering bör va-
ra lika. Här kan också en jämförelse göras med checklistan – som innehåller 
tydliga uppföljningsområden över tid, vad gäller jämställdhet.

En viktig del i jämställdhetsanalyserna och för att kunna kvalitetssäkra 
verksamheterna, är att ta reda på medborgarnas och brukarnas erfarenheter 
genom olika typer av brukarundersökningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att detta är en mycket angelägen del i 
ett jämställdhetsarbete. Här behövs externa professionella aktörer för 
statistikinsamling och analys. Ett exempel är Ung livsstil, ett forsknings- 
och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor 
inom en rad områden. Ung livsstil är ett samarbete mellan ett femtontal 
kommuner i Sverige (inte Kristianstads kommun) och institutionen för 
socialt arbete vid Stockholms universitet.

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

 Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande utifrån vad som 
anges i tjänsteutlåtandet

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Förslag Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Förslag Checklista för jämställdhetsintegration
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KFN § 61

Föreningar med skulder 2018
Änr KFN 2018/89 10.10.2

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 2018-05-25 
är statusen på förfallna skulder, där en kravpåföljd gått ut, enligt följande:

Kristianstad FC 131 186 kr
Kristianstads Ishockeyklubb 118 688 kr 
Kristianstad Handboll 29 170 kr
Kristianstads Sportdykarklubb 8 137 kr 
C4 Gymnasterna 4 400 kr  Al-
hassan Kulturförening 3 944 kr 
Kristianstads Karateklubb 2 537 kr
Gärds Köpinge Idrottsförening 2 166 kr
Kristianstads United Fotbollssällskap      1 675 kr 
Sveriges Ensamkommande förening      1 580 kr 
Somaliska Fritids- och Kulturförening      1 388 kr
Arkelstorps Bordtennisklubb 1 060 kr
Rinkaby GOIF 907 kr 
Together Kristianstad 756 kr
Ungdomars förening 726 kr
Östermalmskyrkans Barn & Ungdom          704 kr
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Det finns i dagsläget amorteringsplan skriven med Kristianstad FC och 
Kristianstads Ishockeyklubb. Ingen av föreningarna följer i dagsläget avbe-
talningsplanen.

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

Beslutsunderlag
Föreningarnas skulder till kommunen
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KFN § 62

Ansökan om projektbidrag. Kristianstads sim- och 
livräddningssällskap 2018
Änr KFN 2018/87 10.10.3

Beslut
 Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap får 19 500 kronor i pro-

jektbidrag

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap ansöker om 32 700 kronor i 
bidrag för genomförande av DM/JDM den 6-7 oktober, samt för kostnader 
uppkomna i samband med den inställda tävlingen UGP 2 den 27-28 januari. 

Tävlingen UGP 2 var föreningen tyvärr tvungen att ställa in, då vattentem-
peraturen den aktuella helgen var högre än den tillåtna vid tävlingar. Det 
innebar ett intäktsbortfall samt kostnader som uppkom i samband med 
förberedelse av tävlingen. Föreningen vill nu att nämnden ersätter dem för 
läktarhyra, läktartransport och administrativa utgifter i samband med den 
inställda tävlingen. Föreningen tar också upp kostnader som uppstår för 
den kommande DM/JDM-tävlingen, administrativa utgifter på 20 000 
kronor samt ökade hyreskostnader för Tivolibadet på 8 200 kronor. An-
mälningsavgifterna för DM/JDM-tävlingen beräknas uppgå till 35 000 
kronor.

Vid tidigare tävlingar har föreningen ansökt om kostnader för läktarhyra, 
vilket nu inte görs för DM/JDM-tävlingen. Detta då man numera kan låna en 
läktare som tidigare fanns på Kulturhuset Barbacka.
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Förvaltningen anser att det är motiverat att ersätta föreningen för de kost-
nader som man hade för läktarhyra vid den inställda tävlingen.

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

 Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap får 19 500 kronor i 
projektbidrag

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskaps ansökan, daterad 2018-04-23
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KFN § 63

Ansökan om projektbidrag till Kristianstad Judo 
Open
Änr KFN 2018/88 10.10.3

Beslut
 Kristianstads Judoklubb får 10 000 kronor för genomförande av två 

judotävlingar

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Kristianstads Judoklubb ansöker om 28 430 kronor i projektbidrag för 
genomförande av Kristianstad Judo Open och Skåneserien den 1-2 septem-
ber. Kristianstad Judo Open är en zontävling med deltagare från södra 
Sverige och Skåneserien är en nybörjartävling med deltagare från Skåne, 
Blekinge och Halland.

Tävlingarna beräknas få cirka 350 deltagare med en fördelning 40 % flic-
kor och 60 % pojkar. Likadant beräknas 85 % av deltagarna vara under 20 
år.

Totala projektintäkter beräknas till 60 000 kronor och totala projektkost-
nader beräknas till 42 430 kronor.

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

 Kristianstads Judoklubb får 10 000 kronor för genomförande av två 
judotävlingar

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag
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Beslutsunderlag
Kristianstads Judoklubbs ansökan, daterad 2018-05-03
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KFN § 64

Ansökan om projektbidrag Kalvinknatet 2018. 
KFUM Kristianstads Friidrottsförening
Änr KFN 2018/92 10.10.3

Beslut
 KFUM Kristianstad Friidrottsförening får 8 000 kronor för genomföran-

de av Kalvinknatet

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
KFUM Kristianstad Friidrottsförening ansöker om 20 000 kronor i projekt-
bi-drag för genomförande av Kalvinknatet i Tivoliparken den 30 maj. Kal-
vinknatet är en löpartävling för barn i åldern 3-11 år och är ett samar-
rangemang med Malmö Allmänna Idrottsförening och Skånemejerier. 
Tävlingen har arrangerats i 17 år och 2017 arrangerades den på 20 olika 
platser i Sverige, merparten i Skåne, med totalt cirka 30 000 deltagare.

I Kristianstad har det varit en stor deltagarökning de senaste åren. Från 
925 anmälda barn 2014 till 1 905 anmälda barn 2016, med en marginell 
nedgång 2017. 2018 räknar föreningen med cirka 2 000 starter.

Totala projektintäkter beräknas till 130 000 kronor, varav anmälningsav-
gifter 90 000 kronor. Totala projektkostnader beräknas till drygt 50 000 
kronor, varav hyra av tillfälliga toaletter 20 000 kronor. Bidraget som söks 
är tänkt att finansiera de tillfälliga toaletterna.

2017 beviljades föreningen 10 000 kronor för tävlingen.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 KFUM Kristianstad Friidrottsförening får 8 000 kronor för genomföran-
de av Kalvinknatet

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
KFUM Kristianstads Friidrottsförenings ansökan, daterad 2018-05-22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 65

Ansökan om bidrag för sommarkoloni 2018. KFUM 
Kristianstad
Änr KFN 2018/90 10.7.1

Beslut
 KFUM Kristianstad får ett bidrag på 130 000 kronor för genomförande 

av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Kostnaderna på cirka 25 000 kronor för bussarna till lägret bekostas av 
kultur- och fritidsförvaltningen

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Sammanfattning
KFUM Kristianstad ansöker om 135 000 kronor i bidrag för KFUM:s dagko-
loni i Åhus sommaren 2018. Lägret är ett dagkoloniläger under de tre 
första veckorna på sommarlovet. Under vecka 33 genomförs även ett över-
nattningsläger. Till kolonin inbjuds elever i årskurs 1-6, som är bosatta i 
Kristianstads kommun. Varje år deltar cirka 150 barn.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 KFUM Kristianstad får ett bidrag på 130 000 kronor för genomförande 

av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Kostnaderna på cirka 25 000 kronor för bussarna till lägret bekostas av 
kultur- och fritidsförvaltningen

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ansökan från KFUM Kristianstad, 2018-05-08



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 66

Ansökningar om kulturbidrag samlingsärende 4, 
2018
Änr KFN 2018/81 10.10.3

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

Arrangörsstöd 

Rickarum Byateater för programverksamhet, 40 000 kronor  

Ekestad Folkets Park för Konsertdagar i Ekestad, 10 000 kronor  

Huaröd Byalag Kulturgruppen för kulturprogram, 7 000 kronor 

Naturskyddsföreningen för programverksamhet, 4 000 kronor

Projektbidrag   

Kristianstad Rockfest för Rockfest i Tivoliparken, 50 000 kronor 

Blues Party Kristianstad för konserter, 30 000 kronor

RFSL Kristianstad för Pridefestival, 20 000 kronor 

Arts and Motions för föreställningar och workshops, 20 000 kronor 

Spel- och dansstugan för Degeberga spelmansstämma, 10 000 kronor

GDM Gunnar Dalborg för fem konserter, 8 000 kronor 

Nellie Lexfors och Jakob Gustafsson för kortfilmprojekt beviljas inte bi-
drag då ansökan inte uppfyller kriterierna för projektbidrag

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
konto 353, bidrag till kulturföreningar. Vid detta fjärde samlingsärende 
2018 finns fyra ansökningar om arrangörsstöd och sju ansökningar om 
projektbidrag.

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

 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningarna enligt ne-
dan: 

Arrangörsstöd 

Rickarum Byateater för programverksamhet, 40 000 kronor  

Ekestad Folkets Park för Konsertdagar i Ekestad, 10 000 kronor  

Huaröd Byalag Kulturgruppen för kulturprogram, 7 000 kronor 

Naturskyddsföreningen för programverksamhet, 4 000 kronor

Projektbidrag   

Kristianstad Rockfest för Rockfest i Tivoliparken, 50 000 kronor 

Blues Party Kristianstad för konserter, 30 000 kronor

RFSL Kristianstad för Pridefestival, 20 000 kronor 

Arts and Motions för föreställningar och workshops, 20 000 kronor 

Spel- och dansstugan för Degeberga spelmansstämma, 10 000 kro-
nor

GDM Gunnar Dalborg för fem konserter, 8 000 kronor 

Nellie Lexfors och Jakob Gustafsson för kortfilmprojekt beviljas in-
te bidrag då ansökan inte uppfyller kriterierna för projektbidrag

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-24

Ansökningar och bilagor från föreningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 67

Ansökan om arrangörsstöd 2018. Kristianstads Tea-
terförening
Änr KFN 2018/84 10.10.3

Beslut
 Kristianstads Teaterförening får ett bidrag på 710 000 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Yrkanden

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

Jäv

Monica Roos (M) utgår på grund av jäv

Sammanfattning
Kristianstads Teaterförening är en av Sveriges största teaterföreningar - 
både verksamhetsmässigt och medlemsmässigt, 2017 uppgick medlemsan-
talet till 1548. Under året arrangeras ett stort antal föreställningar; teater, 
dans, musikal, opera samt konserter. Kristianstads teater är huvudscen, 
men föreställningar ges också på Kulturkvarteret, Kulturhuset Barbacka 
samt på 12 mindre spelplatser i Kristianstads kommun. Kristianstads 
Teaterförening ansöker om 850 000 kronor i bidrag för sin verksamhet 
2018.

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

 Kristianstads Teaterförening får ett bidrag på 710 000 kronor



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag
Ansökan Kristianstads Teaterförening, 2018-04-30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 68

Namnändring av del av Ramsgatan till Smidesgatan 
i Tollarp
Änr KFN 2018/82 4.1.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer namnsättning av den östra delen 

av nuvarande Ramsgatan i Tollarp, öster om Tränevägen, till Smidesga-
tan

Sammanfattning
Östra delen av nuvarande Ramsgatan i Tollarp är i behov av ett eget namn. 
Detta för att få en mer adekvat och lättbegriplig adressering på plats för 
verksamheter som är aktiva här. Ramsgatan delas idag av Tränevägen och 
det går inte att köra över Tränevägen till andra sidan av Ramsgatan. Försla-
get är Smidesgatan efter den smedja som en gång låg på platsen, smedjan 
är också fort-farande aktiv på adressen dock i annan företagsform (meka-
nisk verkstad). 

Den mekaniska verkstaden har leveransadress från Släpvagnsvägen. Adres-
sen en fungerar dock inte som besöksadress, vilket också försvårar för 
Räddnings-tjänsten vid eventuell uttryckning.

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer namnsättning av den östra 
delen av nuvarande Ramsgatan i Tollarp, öster om Tränevägen, till 
Smidesgatan

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Protokoll namnberedningen, 2018-05-10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 69

Namnsättning av ny väg i Åhus
Änr KFN 2018/83 4.1.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Koriandervägen

Sammanfattning
Industriområdet i norra Åhus vid Täppetleden fortsätter att expandera 
med nya kvarter och vägar. Behov föreligger därför att namnsätta ytterliga-
re en väg inom området. Namnberedningen har samrått och föreslår namn-
sättningen Koriandervägen. Tidigare namnsättningar i området har varit 
enligt temat blommor/växter. Därtill är det intilliggande kvarteret sedan 
tidigare namnsatt till Koriandern.

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Koriandervägen

Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-05-10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 70

Medborgarförslag - Stora balkongen på biblioteket 
bör öppnas för besökarna
Änr KFN 2018/5

Beslut
 Medborgarförslaget beviljas utifrån vad förvaltningen anför i tjänsteut-

låtandet. 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2017-11-22 föreslås att den stora balkongen på 
stadbiblioteket öppnas för besökare. Kommunfullmäktige beslutade 2017-
12-12 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

Under många år har det inte varit möjligt att ha tillgång till terrassen på 
grund av byggnation och renovering. Terrassen räcke har höjts och följer 
nu säkerhetsföreskrifterna. Utrymningsväg finns.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget. Arbete pågår för 
att öppna terrassen för allmänheten - utemöbler ska köpas in, rutiner för 
besökarnas tillgång ska upprättas. Terrassen öppnas för allmänheten så 
snart detta är på plats. 

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

låtandet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget, 2017-11-22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 71

Redovisning av medborgarförslag
Änr KFN 2018/75 10.1.1

Beslut
 Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som 
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som 
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.

Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över 
avgjorda medborgarförslag 2018-06-13 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2018-06-13.

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 2018-06-13. 

Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den per 2018-06-13.


