
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

Plats och tid Rum 109, kl 13:00-15.35

Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Leif Sivtoft (S)
Ann Bertilsson (S) Leif Seth (SD) Carl Henrik Nilsson (SD)
Lena Holst (C) Jörgen Johnsson (L) Camilla Ottosson (KD)
Monica Roos (M) Jessica Kilis (M)      
               
               
               

Ersättare Björn Jönsson (S) Moa Wikén (S)      
               
               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, 
förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Lotta von Bültzingslöwen, 

kulturstrateg

Maria Mera, controller Peter Rosengren, 
nämndsekreterare      

               

Utses att justera Therese Sturesson (S)       

Justeringens
tid och plats plan 5, Rådhus Skåne 

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

Peter Rosengren

71-83

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Lena Ohlsson (M)           

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

Therese Sturesson (S)       

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-09-19

Datum då
anslaget sätts upp

2019-09-25 Datum då 
anslaget tas ned

2019-10-16

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 71

Information
Änr KFN 2019/99 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingar-

na

Sammanfattning

Ekonomi 

Controller Maria Mera informerar om det aktuella ekonomiska läget 
samt om interna lokalhyror

Uppföljning Kristianstad Handbollsklubbs skuld till Kristian-
stads kommun 
Fritidstrateg Lars Jennfors informerar om den aktuella skuldsituatio-
nen

Info konstnärlig gestaltning Marmorlinjen
Förvaltningschef Ulrika Cedell informerar om konstprojektet Mar-
morlinjen

På gång
Förvaltningen informerar om aktuella frågor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 72

Delgivningar
Änr KFN 2019/97 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga delgivningarna avseende 

perioden 2019-05-24---2019-09-05 till handlingarna

Sammanfattning
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-05-24---2019-09-05

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga delgivningar avseende 

perioden 2019-05-24---2019-09-05 till handlingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-15

Beslut KS 2019-06-19. Planeringsförutsättningar för 2020

Sparbanksstiftelsen 1826 bidrag till Kulturgalan 2019

Sparbankstiftelsen 1826 bidrag till C4-lägret 2019

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2019-06-19

Skrivelse till kommunen angående Huaröds friluftsbad. Huaröds frilufts-
badsförening

Revisionsrapport Granskning av hantering av konst, 2019-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 73

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2019/98 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-05-24---2019-09-05 till 
handlingarna

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2019-05-24---2019-09-05.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-05-24---2019-09-05 till hand-
lingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-15

Redovisning av delegeringsbeslut 2019-05-24---2019-09-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 74

Delårsbokslut 2019
Änr KFN 2019/116 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 

för 2019

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till delårsbokslut per 
31/8 2019. Delårsbokslutet innehåller en textredovisning med måluppfyl-
lelse av de fyra perspektiven samt en uppföljning av styrkortet.

Den ekonomiska redovisningen pekar sammantaget på en budget i ba-
lans. Minusresultat för badverksamheten kompenseras av överskott inom 
andra verksamheter, bland annat på grund av vakanser. Prognos gällande 
investeringsbudgeten pekar på en genomförandegrad över 90 %. 

Uppföljningen av styrkortet domineras av grönt och gult vad gäller 
måluppfyllelse. Fritidsgårdarnas siffror pekar dock mot rött. Även antal 
deltagare till C4-lägret hamnar på rött 2019. En brukarundersökning är 
gjord och utvärdering pågår. Frisktal och sjukfrånvaro under medarbetar-
perspektivet pekar mot grönt och även grönt för perspektivet ekonomi.

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

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delårs-
bokslut för 2019

 Paragrafen justeras omedelbart
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-29

Delårsbokslut 2019

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 75

Reviderad delegationsordning 2019
Änr KFN 2019/104 1.3.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderad delegationsordning

Sammanfattning
Gällande delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, beslutad 
2018-06-13 KFN§59, är i behov av en uppdatering. En ny sektion gällan-
de beslut utifrån lagstiftningen kring GDPR är tillagd.

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

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-03

Förslag reviderad delegationsordning 2019-09-19

Gällande delegationsordning 2018-06-13

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 76

Reviderat avtal Musik i Syd AB om drift av Kultur-
kvarteret
Änr KFN 2019/122 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderat avtal med Musik i 

Syd AB avseende drift och samordningsansvar av Kulturkvarteret

 Avtalet gäller från 2020-01-01

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens avtal med Musik i Syd AB gällande drift 
och samordningsansvar för Kulturkvarteret behöver uppdateras. Avtalet, 
som slöts 2015-12-15 efter beslut KFN 2015-12-03 §154, gäller sedan 
2016-01-01. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Musik i Syd uppdaterat 
avtalet, där bland annat ansvarsfördelning och medel för städ av gemen-
samma ytor i Kulturkvarteret tydliggörs. Ansvaret, som tidigare delats 
mellan Stadsbiblioteket och Musik i Syd, övergår till Musik i Syd. Punk-
ten om arbetsmiljöansvar, som i gällande avtal ligger på Musik i Syd, tas 
bort då det ligger på  Kristianstads kommun som är fastighetsägare.  Det 
nya avtalet föreslås gälla från 2020-01-01.

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

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderat avtal med Musik 
i Syd AB avseende drift och samordningsansvar av Kulturkvarte-
ret

 Avtalet gäller från 2020-01-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-30

Reviderat avtal med Musik i Syd AB avseende drift av Kulturkvarteret

Avtal från 2015-12-15

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 77

Reviderat reglemente för konstkommittén
Änr KFN 2019/118 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderat reglemente för konst-

kommittén

 Paragrafen justeras omedelbart

Nämndens behandling
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att reviderat reglemente för konst-
kommittén skall omfatta tre ersättare

Sammanfattning
Föreligger förslag på reviderat reglemente för konstkommittén. Konst-
kommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden med uppgift att 
hantera den offentliga kommunala konsten i Kristianstads kommun. 
Gällande reglemente, KFN 2003-12-11 §111, revideras med att två ersät-
tare läggs till. Reglementet uppdateras med en skrivning om riktlinjer för 
1%-regeln, LOU samt nya inköpsrutiner för ej byggnadsanknuten konst. I 
de nya inköpsrutinerna föreslås en ändring i skrivning från inköp av lös 
konst till ej byggnadsanknuten konst, vilket innebär en större flexibilitet. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderat reglemente för 
konstkommittén

 Paragrafen justeras omedelbart
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 2019-09-02

Reglemente för konstkommittén, 2003-12-11

Förslag reglemente för konstkommittén, med ändringar i rött

Reviderat reglemente för konstkommittén, 2019-09-19

Yttrande från kommunjurist angående benämning av reglemente för 
konstkommittén, 2019-09-05

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 78

Reviderad inköpsrutin gällande ej byggnadsanknu-
ten konst
Änr KFN 2019/119 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderad inköpsrutin gällande 

ej byggnadsanknuten konst

Yrkanden

Lena Holst (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning
Nuvarande inköpsrutin, beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2003-12-
11 § 111, är i behov av uppdatering främst utifrån lagen om offentlig 
upphandling. Skrivning om prioritering av i första hand svensk och nor-
disk konst har tagits bort. Förslaget innebär en förändring vad gäller typ 
av konstinköp, från bildkonst (lös konst) till ej byggnadsanknuten konst. 
Detta skapar större flexibilitet vilken typ av konstnärlig gestaltning som 
kan köpas in. Även förtydligande om att beslut om inköp fattas av konst-
kommittén är tillagt i rutinen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderad inköpsrutin gällande 

ej byggnadsanknuten konst

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-03
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Rutiner och strategier för Kristianstads konstkommitté avseende inköp av 
bildkonst (lös konst)

Reviderade rutiner för Kristianstads konstkommitté avseende inköp av ej 
byggnadsanknuten konst

Barnchecklista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 79

Val av ersättare till konstkommittén
Änr KFN 2019/110 1.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar välja Lena Holst (C), Leif Sivtoft 

(S), Björn Nordeman (SD) till ersättare i konstkommittén

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Nämndens behandling
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att antalet ersättare i konstkommittén 
skall vara tre till antalet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om omedelbar justering

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ersättare till konstkommittén.

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden med uppgift 
att hantera den offentliga kommunala konsten i Kristianstads kommun. 

Konstkommittén är ett beredande organ till kultur- och fritidsnämnden 
avseende offentlig konstnärlig gestaltning i Kristianstads kommun.  Till 
konstkommittén är delegerat beslutanderätt när det gäller inköp av konst 
till offentliga lokaler och platser i enlighet med givna budgetramar, lagen 
om offentlig upphandling, enligt riktlinjer för 1%-regeln antagna av 
Kommunfullmäktige samt enligt inköpsrutiner för inköp av ej byggnads-
anknuten konst antagna av kultur- och fritidsnämnden.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Beslutsunderlag
Reglemente konstkommittén 2019

Barnchecklista
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 80

Kulturpris 2019
Änr KFN 2019/56 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommun kultur-

pris 2019 på 50 000 kronor tilldelas Lucas Svensson med motivering-
en:

Kristianstads kommuns kulturpris 2019 tilldelas en framträdande kul-
turpersonlighet som startade sin teaterbana på Kulturhuset Barbacka 
och på Kristianstads Scenforum. 

Han är en lysande dramatiker vars pjäser spelas på scener i Sverige, i 
övriga Norden och internationellt. Genombrottet kom när han under åt-
ta år arbetade som husdramatiker på Dramaten i Stockholm, då Staffan 
Valdemar Holm var teaterchef. Han har också varit dramaturg på Göte-
borgs Stadsteater och på Stockholms Stadsteater. Totalt har han skrivit 
ett trettiotal pjäser med stor genrebredd och flera av dem har översatts 
till en rad olika språk. Sedan några år tillbaka bor och verkar han i Kö-
penhamn.

Årets kulturpristagare är en personlig röst i den svenska dramatiken 
som minner om uppväxten i Maglehem/Olseröd. Han skriver med såväl 
poetisk valör som med stilistiskt skarpsinne. Han har under senare tid 
lyft fram historiska dramer och gett dem förnyad aktualitet genom di-
rekta kopplingar till vår samtid. Med stor känsla går han på djupet i 
mänsklig existentialism på samhällets baksida, inte sällan genom barns 
ögon där världen utanför ofta är kaotisk och splittrad.

Han har tilldelats Henning Mankells Dramatikerpris 2003, Expressens 
Heffaklump 2005, Svenska Ibsensällskapets pris 2009 och Dansk-
Svenska Kulturfondens pris våren 2019. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kristianstads kommuns kul-
turpris. Kulturpriset, som instiftades 1964, tilldelas någon som har utfört 
värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller 
utövar sin verksamhet i Kristianstads kommun. 

Utdelningen av Kulturpris 2019 sker i samband med Kulturgalan, den 18 
oktober 2019. Prissumman är 50 000 kronor. 

Från allmänheten har inkommit följande förslag till mottagande av kul-
turpriset 2019: Rickard Hasslinger, Malena Olsson, Malin Dagsberg, 
Martin Sventorp, Jörgen Nilsson, Lucas Svensson, Fredrik Hagen, Karl 
Engqvist, Dennis Andersson.

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

 Att utse kulturpristagare 2019 
 Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-04

Tidigare kulturpristagare

Nomineringar Kulturpris 2019 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 81

Kulturstipendium 2019
Änr KFN 2019/57 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommuns kul-

turstipendium 2019 på 25 000 kronor går till Marie Isacsson med moti-
veringen:

2019 års kulturstipendium tilldelas en stor begåvning inom kultursfä-
ren konst, design och mode. På C4 gymnasiet i Kristianstad väcktes in-
tresset för sömnad och kläddesign vilket ledde vidare till studier i de-
sign, mode och konsthantverk. 2015 blev hon antagen till Beckmans de-
signhögskola i Stockholm, där hon ”visat en särskild förmåga att införli-
va både teoretiska och konstnärliga perspektiv i sin designprocess, på 
ett sätt som bidragit till nyskapande både i uttryck som syn på mode”. 

Hennes personliga uttryck och design har uppmärksammats i olika mo-
demagasin däribland Vogue. Våren 2018 examinerades hon vid Beck-
mans designhögskola och hennes examenskollektion premierades med 
utmärkelsen Ung Svensk Form 2019. 

Årets stipendiat har med stor målmedvetenhet och sin tro på modets 
förmåga att flytta gränser, tagit sig från Lilla Paris in på catwalken i 
Stockholm och Köpenhamn och till modeveckan i Paris.

Hon har hösten 2018 påbörjat sin masterutbildning i London vid Royal 
Collage of Art, vilken är klassificerad som den bästa skolan i världen in-
om modedesign. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kristianstads kommun kul-
turstipendium. Kulturstipendiet, som instiftades 1976, delas ut till yngre, 
lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag 
till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet. 

Utdelningen av Kulturstipendium 2019 sker i samband med Kulturgalan, 
den 18 oktober 2019. Stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor. 

Följande ansökningar/förslag på personer som mottagare av kulturstipen-
diet har inkommit: Marie Isacsson, Johan Rönn, Linn Persson, Malin Olsson. 

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

 Att utse kulturstipendiat 2019
 Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-04

Tidigare kulturstipendiater

Nomineringar kulturstipendium 2019
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 82

Skrivelse angående uteblivet driftsbidrag. 
Degeberga GOIF
Änr KFN 2019/103 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte driftbidrag till Degeberga 

GOIF, då gällande bidragsbestämmelser ska följas

Sammanfattning
Degeberga GOIF har kommit in med en skrivelse med anledning av att 
de inte fått något driftbidrag utbetalt under 2019. Anledningen är att 
föreningen missat att ansöka om driftbidrag och nu vill få det utbetalt i 
efterhand. Föreningen framför i skrivelsen också tre frågeställningar som 
de fått svar på per mejl. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att information gått ut för att ge 
föreningar en rimlig chans att inte glömma bort ansökningstiden. Det 
finns ett eget ansvar i respektive förening. Vidare behövs ett regelverk 
som gör att föreningarna hanteras på ett likvärdigt sätt. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen anser att bidragsbestämmelserna ska följas.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte driftbidrag till Degeberga 

GOIF, då gällande bidragsbestämmelser ska följas

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-08-27

Skrivelse angående uteblivet driftbidrag. Degeberga GOIF, 2019-06-29
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 83

Ansökan om projektbidrag för spontanidrottsprojekt 
2019. Kristianstads Damfotbollsförening
Änr KFN 2019/101 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Damfotbollsföre-

ning 50 000 kronor i projektbidrag för genomförande av spontanid-
rottsprojekt 2019

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Sammanfattning
Kristianstads Damfotbollsförening ansöker om 50 000 kronor i projektbi-
drag för genomförande av spontanidrottsprojekt 2019 – ett projekt som 
uppmanar till olika former av fysisk aktivitet och är öppet för alla barn 
och ungdomar. Under 2019 räknar föreningen med att genomföra 25 
spontanidrottsaktiviteter på Vilan, Österäng, Näsby och vid Centralsko-
lan. Ambitionen är att nå 800 deltagare.

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

 Kristianstads Damfotbollsförening beviljas 50 000 kronor i pro-
jektbidrag för genomförande av spontanidrottsprojekt 2019

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-08-30
Kristianstads Damfotbollsförenings ansökan, 2019-06-05
Barnchecklista Kristianstads kommun
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