
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

Plats och tid Rum 110, 13:00-15.50

Beslutande Jonas Fasth (L), ordf Stefan Haskå (M), v ordf Monica Roos (M)
Therese Sturesson (S) Leif Sivtoft (S) Björn Jönsson (S)
Catarina Persson (S) Lena Larsson (C) Kasper Schönhult (C)
Jörgen Johnsson (L) Andreas Lekandersson (SD)      
               
               
               

Ersättare Jan Svensson (KD) Henny Tillberg (L) Britt-Marie Pettersson (V)
               
               
               

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

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller Magdalena Jeppsson, bitr 

bibliotekschef
               

Utses att justera Stefan Haskå (M) Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

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

Peter Rosengren

83-98

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 2018-10-25

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 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 83

Val av justerare
Änr KFN 2018/164 1.2.1

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 84

Ekonomisk redovisning muntlig
Änr KFN 2018/165 1.2.1

Beslut
 Förvaltningschef Ulrika Cedell och controller Maria Mera redovisade 

förvaltningens ekonomiska läge
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 85

Information om nytt badhus
Änr KFN 2018/166 1.2.1

Beslut
 Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om det nya badhuset
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 86

Information friluftsbad 2018
Änr KFN 2018/167 1.2.1

Beslut
 Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om friluftsbadens status 

2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 87

Delgivningar
Änr KFN 2018/139 10.1.1

Beslut
 Till handlingarna

Sammanfattning
Protokoll konstkommittén, 2018-09-06

Protokoll namnberedningen, 2018-09-27

Minnesanteckningar samrådsgruppen för biosfär, 2018-03-05

Minnesanteckningar samrådsgruppen för biosfär, 2018-06-11

Kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder, 2016-
04-05

Beslut KS Kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgär-
der, 2018-08-29

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen, 2018-08-29

Yttrande remissversion Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020. 
Länsstyrelsen i Skåne, 2018-09-19

Remiss handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020

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

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Protokoll konstkommittén, 2018-09-06

Protokoll namnberedningen, 2018-09-27

Minnesanteckningar samrådsgruppen för biosfär, 2018-03-05

Minnesanteckningar samrådsgruppen för biosfär, 2018-06-11

Kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgärder, 2016-
04-05

Beslut KS Kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgär-
der, 2018-08-29

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen, 2018-08-29

Yttrande remissversion Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020. 
Länsstyrelsen i Skåne, 2018-09-19

Remiss handlingsplan för friluftsliv i Skåne 2018-2020

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 88

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2018/140 10.1.1

Beslut
 Redovisningen godkänns

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2018-10-15

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, 2018-10-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 89

Utvärdering intern kontroll 2018
Änr KFN 2018/147 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2018.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av den interna kontrollen 
för 2018. Den interna kontrollen har genomförts enligt intern kontrollplan 
fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-19, KFN § 38/2018. De fyra 
områden som har granskats har varit följande:

1. Avtalshantering
2. Upphandling - inköpsstyrning 
3. Arbetsmiljö, koppling till rehabilitering/hälsofräm-

jande arbete
4. Förvaltningsspecifik inköpsstyrning

Tre av granskningsområdena har varit kommungemensamma och ett 
förvaltningsspecifikt. Förvaltningen redovisar även sammanfattning och 
resultat för den interna kontrollen samt en självskattning över hur arbetet 
med den interna kontrollen bedrivs.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 2018 i detta doku-
ment

Rapport - Avtalshantering

Rapport - Upphandling - inköpsstyrning 

Rapport - Arbetsmiljö

Rapport – Förvaltningsspecifik inköpsstyrning

KFN årsrapport intern kontroll 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 90

Taxor 2019
Änr KFN 2018/146 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2019

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2019. 

För idrotts- och fritidsområdet föreslås förändringar och tillägg i taxorna 
på grund av att nya verksamhetslokaler tillkommit i och med renovering av 
Kristianstad Arenas källare. Taxorna för uthyrning av evenemangsstranden 
föreslås höjas för kommersiella aktörer, utifrån behov av investeringar i 
infrastrukturen. Avgift för allmänhetens åkning i ishallen föreslås höjas 
något, en taxa som inte justerats på flera år. Taxor för logi förändras också, 
utifrån ett förvaltningsgemensamt arbete för att tillgängliggöra fler lokaler. 
Samtidigt särskiljs taxan utifrån om det är en förening i kommunen som 
hyr eller en annan aktör, exempelvis företag. Förslaget innehåller vidare 
förändring/justering av biblioteksverksamhetens taxor utifrån Skåne 
Nordost-samarbetet med gemensam biblioteksservice. För Kulturhuset 
Barbackas kursverksamhet föreslås en sänkning av taxan. Taxorna på 
teatern justeras för att utjämnas gentemot Kulturkvarterets taxor. Musik i 
Syd föreslår en taxa för repetitioner för att täcka kostnad för personalbe-
manning. Uthyrningstaxan av Mirò-samlingen delas upp i tre olika taxor, 
för att erbjuda flexibilitet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2019

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Taxor 2019 (förändringar jämfört med 2018 års taxor är rödmarkerade)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 91

Ansökningar om kulturbidrag samlingsärende 5, 
2018
Änr KFN 2018/137 10.10.3

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

Arrangörsstöd 

Tollarpsbygdens Nya Föreläsningsförening för föreläsningar 2018, 
6000 kronor 

Projektbidrag

Operafabriken för julkonsert, 15 000 kronor

Kristianstad Stadsmusikkår för konsert med Marianne Mörck, 25 000 
kronor 

Kristianstad Orkesterförening för jubileumskonsert, 25 000 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 femte samlingsärende 
2018 finns en ansökan om arrangörsstöd och tre ansökningar om projekt-
bidrag. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar enligt nedan:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arrangörsstöd 

Tollarpsbygdens Nya Föreläsningsförening för föreläsningar 2018, 
6000 kronor 

Projektbidrag

Operafabriken för julkonsert, 15 000 kronor

Kristianstad Stadsmusikkår för konsert med Marianne Mörck, 25 000 
kronor 

Kristianstad Orkesterförening för jubileumskonsert, 25 000 kronor 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 92

Reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i 
Kristianstads kommun enligt 1%-regeln
Änr KFN 2018/142 10.1.4

Beslut
 Föreslå Kommunstyrelsen att anta reviderade riktlinjer för konstnärlig 

gestaltning i Kristianstads kommun enligt 1%-regeln med följande ju-
stering under punkt 3: Konstkommittén föreslår, utifrån beredningsun-
derlag, vilka byggprojekt eller miljöer som skall prioriteras. Beslut fat-
tas av kultur- och fritidsnämnden.

 Riktlinjerna gäller från 1 januari 2019

Yrkande

Majoriteten yrkade att föreslå KS anta reviderade riktlinjer för 1%-regeln 
med följande justering under punkt 3: Beslut fattas av Konstkommittén. 
Konstkommittén föreslår, utifrån beredningsunderlag, vilka byggprojekt 
eller miljöer som skall prioriteras. Beslut fattas av kultur- och fritidsnämn-
den.

Stefan Haskå (M) yrkade för Moderaterna bifall till förvaltningens förslag 
till beslut

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen, C4 Teknik, Kommunledningskontoret och 
Kristianstads konsthall har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln. Förslaget innebär att det vid 
all ny-, om- eller tillbyggnad av offentliga byggnader och dess miljöer, där 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kommunen står som byggherre, avsätts 1% av den beräknade kostnadskal-
kylen (exkl. moms) för konstnärlig gestaltning. 1%-regeln omfattar även in-
vesteringar i park- och stadsmiljöprojekt.  1% omfattar inte löpande åtgär-
der med årligt anslag i investeringsbudgeten.

Det reviderade förslaget är en vidareutveckling av nuvarande riktlinjer, där 
en viktig förändring är att projekt i investeringsbudgeten föreslås skapa en 
samlad pott. Utifrån denna pott beslutas vilka byggprojekt eller miljöer 
som skall prioriteras för konstnärlig gestaltning. Med nuvarande riktlinjer 
genererar varje byggprojekt, med budget överstigande 10 miljoner kronor, 
ett utrymme för konstnärlig gestaltning kopplat till just det byggprojektet. 
Denna avgränsning tas bort, liksom begränsningen att 1%-regeln endast 
gäller projekt över 10 miljoner kronor. Förslaget till ändring innebär en 
flexibilitet och möjlighet till att kraftsamla kring några byggprojekt eller 
miljöer.

De reviderade riktlinjerna innebär också att det i den totala summan för 
konstnärlig gestaltning avsätts medel för skötsel och underhåll av såväl 
befintlig, äldre konst som nya konstinvesteringar. 

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

 Föreslå Kommunstyrelsen att anta reviderade riktlinjer för konst-
närlig gestaltning i Kristianstads kommun enligt 1%-regeln

 Riktlinjerna gäller från 1 januari 2019

Beslutsunderlag
Förslag reviderade riktlinjer konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln

Gällande riktlinjer, beslutade i Kommunstyrelsen, 2008-08-13
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Kristianstads
kommun BESLUT

Sammanträdesdatum

2018-10-25Kultur- och fritidsnämnden

KFN $ 93

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln för Helge-
dalskolan och Helgedalsförskola(UPPHANDLING
SEKRETESSSARTRYCK)
Änr KFN 2018/162 10.1.4

Kultur- och fritidsnämnden

e Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslag "AEIOUY" av konstnär Kata
dna Löfström för genomförande av konstnärlig gestaltning på Helgedals
förskola och Helgedalskolan

' Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Föreliggande skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln av
Helgedalskolan och Helgedals förskola.

Till den konstnärliga gestaltningen för Helgedalskolan och Helgedals förskola
finns totalt 825 000 kronor. Arbetet med projektet har letts av sakkunnig
grupp, en konstkonsult upphandlad enligt LOU, och en grupp som represente
rar brukarna. Konstkommitt6n fattade 2018-10-18 beslut om att föreslå för

kultur- och fritidsnämnden att anta skissförslaget "AEIOUY" av konstnär Kata
dna Löfström som konstnärlig gestaltning för Helgedalskolan och Helgedals
förskola.

e

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämn
den

Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslag "AEIOUY" av konstnär Kata
dna Löfström för genomförande av konstnärlig gestaltning på Helgedals
förskola och Helgedalskolan

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad l 044-13 50 00 organisationsnummer
vwvw.kristianstad.se kommun@kristianstad.se

212000-0951

H
V
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Kristianstads
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)

' Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Konstkommitt6ns protokoll 2018-10-18

Konstprogram

Skissförslag av Katarina Löfström
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Kristianstads
kommun BESLUT

Sammanträdesdatum

2018-10-25Kultur- och fritidsnämnden

KFN$94

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln för Sånnasko-
lan(UPPHANDLING SEKRETRESS SARTRYCK)
Änr KFN 2018/39 10.1.4

Kultur- och fritidsnämnden
8 Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget "gestaltning utomhus i

skolgårdens landskap med inriktning land art" av konstnär Pia Sandström
för genomförande av konstnärlig gestaltning på Sånnaskolan för delom-
råde l samt skissförslaget "Sand" av konstnär Aleksandra Stratimirovic för
genomförande av konstnärlig gestaltning på Sånnaskolan för delområde 2

© Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Föreliggande skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln för
Sånnaskolan i Kristianstads kommun.

Till konstnärlig gestaltning för Sånnaskolan finns totalt 1 663 000 kronor för-
delat på två delområden, 1: utemiljö och 2: inomhus. Delområde 1: 1 163 000
kronor och delområde 2: 500 000 kronor. Arbetet med projektet har letts av
en sakkunnig grupp, en konstkonsult, upphandlad enligt LOU, och en grupp
som representerar brukarna. Konstkommitt6n fattade 2018-10-18 beslut om
att föreslå för kultur- och fritidsnämnden att anta konstnär Pia Sandströms

skissförslag "gestaltning utomhus i skolgårdens landskap med inriktning land
art" för delområde l och konstnär Aleksandra Stratimirovics skissförslag
"Sand" för delområde 2.

Kristianstads kommun l 291 80 Kristianstad
www.kristianstad.se

044 13 50 00 organisationsnummer 2
kommun@kristianstad.se
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® Kristianstads
kommun

TJANSTEUTLATANDE 2 (2)

Skissförslag av konstnär Pia Sandström

Skissförslag av konstnär Aleksandra Stratimirovic

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämn
den

. Kultur- och fritidsnämnden antar skissförslaget "gestaltning utomhus i
skolgårdens landskap med inriktning land art" av konstnär Pia Sandström för
genomförande av konstnärlig gestaltning på Sånnaskolan för delom-råde l
samt skissförslaget "Sand" av konstnär Aleksandra Stratimirovic för genomfö
rande av konstnärlig gestaltning på Sånnaskolan för delområde 2

. Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Konstkommitt6ns protokoll, 2018-10-18

Konstprogram

Skissförslag av konstnär Pia Sandström

Skissförslag av konstnär Aleksandra Stratimirovic
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 95

Trivselregler för Kulturhuset Barbacka
Änr KFN 2018/149 10.1.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer trivselregler för Kulturhuset 

Barbacka

Sammanfattning
Kulturhuset Barbacka är ett offentligt och välbesökt kulturhus med barn 
och unga som huvudsaklig målgrupp. Det finns sedan tidigare inte några 
formellt antagna eller fastställda ordnings- eller trivselregler för besökare i 
huset. Kultur- och fritidsförvaltningen ser behov av att tydliggöra vad som 
gäller vid besök i Kulturhuset Barbacka, med utgångspunkt i de mer infor-
mella regler och anvisningar som tillämpas i praktiken. 

Förslag till trivselregler har tagits fram utifrån diskussioner i personal-
gruppen och genom att ta del av de regler, antagna av kultur- och fritids-
nämnden, som andra enheter i förvaltningen tillämpar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer trivselregler för Kulturhuset 

Barbacka

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-09-25

Trivselregler för Kulturhuset Barbacka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 96

Namnsättning av parkyta i centrala Åhus. Åhus 
558:6
Änr KFN 2018/148 4.1.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer namnet Konventparken

Sammanfattning
I samband med projektet Medeltida Åhus har frågan dykt upp sedan en tid 
tillbaka att bättre förmedla platsen kring den bevarade klostermuren i 
Åhus. Intill finns en mindre kommunal parkyta med gångstråk igenom som 
inte är namnsatt sedan tidigare. Grönytan ligger helt och hållet inom grän-
serna för det gamla dominikanerklostret som en gång låg centralt i det 
dåtida Åhus. Förslaget är att parken namnsätts till Konventparken. Försla-
get på namn har sedan tidigare diskuterats med både namnberedning och 
lokalhistoriker i Åhus. 

Namnberedningen förordar att parkytan namnsätts till Konventparken.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer namnet Konventparken

Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-09-27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 97

Namnsättning av väg östra Fjälkinge 42:1 och 33:1
Änr KFN 2018/156 4.1.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Sofielundsvägen

Sammanfattning
Ett nytt bostadsområde planeras i de östra utkanterna av Fjälkinge vilket 
föranleder upprättandet av en ny lokalgata. Namnberedningen föreslår att 
denna gata namnsätts som väg och att den får namnet Sofielundsvägen 
efter den närliggande gård varifrån marken till det nya bostadsområdet 
avstyckats. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Sofielundsvägen

Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-09-27
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 98

Namnsättning av väg Öllsjö 33:2
Änr KFN 2018/158 4.1.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Länsmansvägen

Sammanfattning
En ny väg planeras i norra Öllsjö i samband med etablerandet av ett nytt 
bostadsområde längs med Stenmästarevägen. Då en gammal länsmansgård 
(kronolänsmansgård) ligger i den direkta närheten förslår namnberedning-
en att den nya vägen namnsätts efter denna.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Länsmansvägen

Beslutsunderlag
Protokoll namnberedningen, 2018-09-27
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