
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

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

Beslutande Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M) Lena Larsson (C)
Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Catarina Persson (S)
Björn Jönsson (S) Andreas Lekandersson (SD) Björn Nordeman (SD)
Jörgen Johnsson (L)           
               
               
               

Ersättare Britt-Marie Pettersson (V) Kasper Schönhult (C) Leif Seth, SD (från 13.50, § 78)
               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, 
förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Henrik Alvesson, fritidsstrateg

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller Åsa Jansson, badmästare

Kristina Moster, 
konstkonsult           

Utses att justera Leif Sivtoft (S) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

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

Peter Rosengren

73-82

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Jonas Fasth (L)           

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Leif Sivtoft (S) Justerare2      

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2018-09-06

Datum då
anslaget sätts upp

UppsattDatum Datum då 
anslaget tas ned

NedtagsDatum

Förvaringsplats
för protokollet Förvaringsplats

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 73

Val av justerare
Änr KFN 2018/128 10.1.1

Beslut
 Leif Sivtoft (S) valdes till justerare
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 74

Information om nytt badhus
Änr KFN 2018/129 10.1.1

Beslut
 Badmästare Åsa Jansson informerade om det nya badhuset
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 75

Information om friluftsbaden
Änr KFN 2018/130 10.1.1

Beslut
 Badmästare Åsa Jansson informerade om friluftsbaden
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 76

Delgivningar
Änr KFN 2018/102 10.1.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Protokoll konstkommittén, 2018-06-18

Fossilfria transporter – handlingsplan, 2018-04-09

Klimatredovisning tjänsteutlåtande, 2018-04-09

Klimatredovisning 2018, 2018-04-09

Beslut KS 2018-06-20 Omförhandlat avtal mellan Kristianstads kommun 
och Peter & Richard Träning AB

Omförhandlat avtal mellan Kristianstads kommun och Peter & Richard 
Träning AB

Cirkulär 18026 Bilaga 1, ny förvaltningslag

Mail om inställd Arab Film Festival Kristianstad 2018, 2018-06-14

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

Beslutsunderlag
Protokoll konstkommittén, 2018-06-18

Fossilfria transporter – handlingsplan, 2018-04-09
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Klimatredovisning tjänsteutlåtande, 2018-04-09

Klimatredovisning 2018, 2018-04-09

Beslut KS 2018-06-20 Omförhandlat avtal mellan Kristianstads kommun 
och Peter & Richard Träning AB

Omförhandlat avtal mellan Kristianstads kommun och Peter & Richard Trä-
ning AB

Cirkulär 18026 Bilaga 1, ny förvaltningslag
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 77

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2018/103 10.1.1

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-08-20

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, 2018-08-20
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 78

Delårsbokslut 2018
Änr KFN 2018/122 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 

för 2018

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till delårsbokslut per 
31/8 2018. Delårsbokslutet innehåller en textredovisning med måluppfyl-
lelse av de fyra perspektiven samt en uppföljning av styrkortet.

Den ekonomiska redovisningen pekar sammantaget på ett underskott för 
driftbudgeten på 500 tkr. Huvudorsaken är minskade intäkter för Tivoliba-
det, främst gällande Friskvårdshuset. Teaterns budget pekar på underskott 
utifrån ökade personalkostnader. För investeringsbudgeten är prognosen 
ett nollresultat, planerade investeringar beräknas kunna genomföras.

Uppföljningen av styrkortet ger en huvudsakligen positiv bild vad gäller 
besökstal, deltagartillfällen, deltagare till C4-lägret och Kulturlägret samt 
större tävlingar och evenemang. Även frisktal och sjukfrånvaro pekar på 
grönt.

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

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delårs-
bokslut för 2018

 Paragrafen justeras omedelbart
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Delårsbokslut
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 79

Ansökan om bidrag Kids in motion 2018. KDFF
Änr KFN 2018/95 10.10.3

Beslut
 Kristianstads DFF får 50 000 kronor i bidrag för genomförande av Kids 

in Motion

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Sammanfattning
Kristianstads DFF ansöker om 50 000 kronor i projektbidrag för genomfö-
rande av spontanidrottsprojektet Kids in Motion. Det är ett spontanidrotts-
projekt som syftar till att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga, 
genom spontana aktiviteter. Långsiktigt hoppas föreningen att det kan leda 
till att fler barn och ungdomar tar steget in i föreningslivet. Deltagandet 
under aktiviteterna är gratis och leds av spelare i föreningen. Föreningen 
har fokus på att genomföra spontana idrottsaktiviteter i två områden, Vilan 
och Österäng. Under 2018 räknar föreningen med att genomföra 25 träffar 
med spontanidrottsaktiviteter.

Sedan 2016 har projektet nått 800 unika barn per år och har enligt före-
ningen utvecklats till en viktig plattform för ökad fysisk aktivitet, ökad 
social samvaro och ökad integration i Kristianstad. Kommande projektår är 
målet att öka deltagandet med 30 %, samt att fortsätta slussa barn och 
ungdomar till Kristianstads olika idrottsföreningar. 

De två senaste åren har föreningen fått 50 000 kronor/år i integrationsbi-
drag från nämnden för denna satsning.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kristianstads DFF får 50 000 kronor i bidrag för genomförande av 
Kids in Motion

 Pengarna tas från verksamhet 316, ungdomsbefrämjande åtgärder

Beslutsunderlag
Kristianstads DFF:s ansökan, daterad 2018-05-30
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 80

Ansökan om projektbidrag Skol-SM skytte 2018. 
Christianstad Skyttesällskap
Änr KFN 2018/94 10.10.3

Beslut
 Christianstads Skyttesällskap får 10 000 kronor i projektbidrag för 

genomförande av skol-SM

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Sammanfattning
Christianstads Skyttesällskap ansöker om 15 000 kronor för genomförande 
av skol-SM i skytte den 22-23 september. Totalt omfattar tävlingen två 
olika klasser som var för sig innehåller tre olika tävlingsgrenar. Föreningen 
räknar med cirka 100 deltagare som tillsammans genomför cirka 200 
starter. Åldern på deltagarna är 13-18 år.

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

genomförande av skol-SM

 Pengarna tas från verksamhet 303, föreningsbidrag

Beslutsunderlag
Christianstads Skyttesällskaps ansökan, daterad 2018-05-24
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 81

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln för Berga 
förskola och Oxhagens förskola (UPPHANDLING 
SEKRETESS SÄRTRYCK)
Änr KFN 2018/120 10.1.4

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget ”Fjärilsamlaren & kar-

tan till skatten” av konstnär Anna Ling för genomförande av konstnär-
lig gestaltning på Berga förskola och Oxhagens förskola 

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Föreliggande skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln av 
Berga förskola och Oxhagens förskola i Kristianstads kommun.

Till den konstnärliga gestaltningen av Berga förskola och Oxhagens försko-
la finns totalt 661 000 kronor. Arbetet med projektet har letts av en sak-
kunnig grupp, en konstnärlig konsult, upphandlad enlig LOU, och en grupp 
som re-presenterar brukarna. Konstkommittén fattade 2018-06-18 beslut 
om att föreslå för kultur- och fritidsnämnden att anta skissförslaget ”Fjäril-
samlaren & kartan till skatten” av konstnär Anna Ling som konstnärlig 
gestaltning för Berga förskola och Oxhagens förskola.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget ”Fjärilsamlaren & kar-

tan till skatten” av konstnär Anna Ling för genomförande av konstnär-
lig gestaltning på Berga förskola och Oxhagens förskola 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Konstkommitténs protokoll, 2018-06-18

Konstprogram

Skissförslag av konstnär Anna Ling
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 82

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln för Arkel-
storps förskola och Tvedegårds förskola (UPPHAND-
LING SEKRETESS SÄRTRYCK)
Änr KFN 2018/121 10.1.4

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslag ”Pantone blå/Antarktis” 

av konstnär Linda Shamma för genomförande av konstnärlig gestalt-
ning på Arkelstorps förskola och Tvedegårds förskola

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Föreliggande skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln för 
Ar-kelstorps förskola och Tvedegårds förskola i Kristianstads kommun.

Till den konstnärliga gestaltningen av de två förskolorna finns totalt 789 
000 kronor. Arbetet med projektet har letts av en sakkunnig grupp, en 
konstnärlig konsult, upphandlad enligt LOU, och en grupp som represente-
rar brukarna. Konstkommittén fattade 2018-06-18 beslut om att föreslå för 
kultur- och fri-tidsnämnden att anta skissförslaget ”Pantone blå/Antarktis” 
av konstnär Linda Shamma som konstnärlig gestaltning för Arkelstorps 
förskola och Tvedegårds förskola.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslag ”Pantone blå/Antarktis” 

av konstnär Linda Shamma för genomförande av konstnärlig gestalt-
ning på Arkelstorps förskola och Tvedegårds förskola
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06
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 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Konstkommitténs protokoll, 2018-06-18

Konstprogram

Skissförslag av konstnär Linda Shamma


