
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

Plats och tid Rum 109, 13:00-17.30

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

Ersättare Björn Jönsson (S) Moa Wikén (S) Christian Holstein (SD), tom § 
101

Torvald Bennäs (L), tom § 
104 Jessica Kilis (M)      

               
               

Övriga närvarande Ulrika Cedell, 
förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Maria Mera, controller

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg

Peter Rosengren, 
nämndsekreterare Henrik Alvesson, fritidsstrateg

               

Utses att justera Therese Sturesson (S)       

Justeringens
tid och plats  

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

Peter Rosengren

96-112

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

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

Therese Sturesson (S)       

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-05

Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-11 Datum då 
anslaget tas ned

2020-01-01

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 96

Information
Änr KFN 2019/156 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning

Presentation av Skåneidrotten, RF-SISU

Charlotte Karlsson, idrottskonsulent, informerar

Information om studieförbunden, bidragsfördelning och verk-
samhet

Kulturstrateg Lotta von Bültzingslöwen informerar 

Muntlig ekonomisk redovisning

Controller Maria Mera informerar

På gång

Förvaltningen informerar om aktuella frågor

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 97

Delgivningar
Änr KFN 2019/154 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseende 

perioden 2019-10-10---2019-11-21 till handlingarna

Sammanfattning
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-10-10---2019-11-21

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseen-

de perioden 2019-10-10---2019-11-21 till handlingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-04

Beslut KS, Motion – Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad, 2019-
09-25

Beslut KS, ”På vatten i Vattenriket”, 2019-09-25

Brukarundersökning Konstgräsenkät, Kristianstads kommun, 2019-10-28

Beslut Region Skånes kulturnämnd, Skåneleden Konst - In Motion, 
2019-11-07

Konstkommitténs protokoll, 2019-11-06

Kristianstads Konsthall utställningar 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Konstprogram Lingenässkolan 2016-2019

Konstprogram Kulltorpskolan 2016-2019

Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 98

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2019/155 1.2.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-10-11---2019-11-21 till handling-
arna

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2019-10-11---2019-11-21

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

ringsbeslut avseende perioden 2019-10-11---2019-11-21 till hand-
lingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-04

Redovisning av delegeringsbeslut 2019-10-11---2019-11-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 99

Budget 2020
Änr KFN 2019/153 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2020 enligt kultur- 

och fritids-förvaltningens förslag

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2020

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Protokollsanteckning från Therese Sturesson, Socialdemokraterna:

Socialdemokraternas förslag till internbudget hade sett ut på ett annat sätt 
med andra prioriteringar och en ökad ram, om vårt förslag vunnit bifall i 
kommunfullmäktige. Då vårt förslag inte fick gehör så väljer vi ändå att ta 
det ansvar som åligger oss som parti och stödjer den internbudget som nu 
är föreslagen. Det innebär dock andra förutsättningar, och inte det utökade 
stöd till föreningslivet som var vårt förslag, än de som nu givits till förvalt-
ningen att arbeta med av alliansstyret i kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till budget för 2020, 
innehållande driftbudget, investeringsbudget och styrkort för 2020.

Ramen för 2020 års driftbudget är 221 403 tkr exklusive kapitalkostnader.

Ramen för investeringar uppgår till 4 500 tkr, en minskning med 1 mkr 
jämfört med 2019.

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2020 enligt kultur- 
och fritids-förvaltningens förslag

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18

Driftbudget 2020

Investeringsbudget 2020

Budgettext 2020

Styrkort 2020

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 100

Förslag reviderade riktlinjer kontaktpolitiska grupper 
för kultur- och fritidsnämnden
Änr KFN 2019/162 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytter-

ligare förslag och förändring

Sammanfattning
Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper beslutade av nämnden 2003-03-05 
är i behov av uppdatering. Förvaltningen föreslår att samla det kontaktpo-
litiska arbetet i två något större temagrupper, en kulturgrupp med sju 
personer och en fritidsgrupp med sex personer. Se bilaga 1 ”Reviderade 
riktlinjer kontaktpolitiska grupper 2020”. De nya riktlinjerna innebär ett 
effektivare arbetssätt med bredare perspektiv inom respektive grupp samt 
en möjlighet till diskussion av större strategifrågor inom både kultur- och 
fritidsområdet.

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderade riktlinjer för 
kontaktpolitiska grupper för kultur- och fritidsnämnden

 Riktlinjerna gäller från 1 januari 2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-12

Riktlinjer kontaktpolitiska grupper 2003

Reviderade riktlinjer kontaktpolitiska grupper 2020
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Reviderade riktlinjer kontaktpolitiska grupper 2020 – med ändringar

Reviderad blankett redovisning kontaktgrupp

Reviderad blankett redovisning kontaktgrupp – med ändringar

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 101

Smärre justering av öppettider på biblioteken 2020
Änr KFN 2019/169 10.2.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer justerade öppettider för bibliote-

ken 2020

 Öppettiderna gäller från och med 2020-01-01

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Protokollsanteckning från Carl Henrik Nilsson, Sverigedemokraterna

Efter att ha tagit del av förslaget till förändringar i öppettiderna och ge-
nomlyst desamma kan konstateras att öppettiderna är spretiga, det finns i 
stort sett ingen röd tråd på något av biblioteken. Ett mer strukturerat 
öppethållande tror vi hade ökat såväl besök som utlåning inom biblioteks-
verksamheten. På de biblioteksfilialer där dubbelbemanning finns, är det 
önskvärt om personalen överlappar varandra vid lunch för att på så sätt 
förbättra bibliotekens service gentemot besökarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen, biblioteksverksamheten föreslår en 
smärre justering av bibliotekens öppettider 2020. Anpassningar i öppetti-
der utifrån besöksfrekvens är något som sker med jämna mellanrum för 
att på så sätt säkerställa att personalresursen används på ett effektivt sätt. 
Förslaget till justerade öppettider är även en anpassning till gällande 
budgetram då verksamhets- och systemkostnader ökar.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer justerade öppettider för 
biblioteken 2020

 Öppettiderna gäller från och med 2020-01-01

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-14

Bilaga 1, justerade öppettider på biblioteken 2020

Bilaga 2, öppettider 2020 alla bibliotek

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 102

Riktat bidrag till studieförbunden, 25% av anslaget, 
Kristianstads kommuns prioriterade målgrupper och 
verksamheter 2020-2022
Änr KFN 2019/151 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet då be-

slutsunderlag ej var komplett

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden

Carl Henrik Nilsson yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremit-
teras

Therese Sturesson yrkar för Socialdemokraterna att ärendet återremitteras

Lena Ohlsson yrkar för det borgerliga styret att ärendet återremitteras

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns enhällig majoritet för att ärendet återremit-
teras

Sammanfattning
I Kristianstads kommuns fördelningsmodell för anslag till studieförbun-
den fördelas anlaget med 70% till volymanslag, 25% till riktat anslag och 
5% till spridningsanslag. Bidraget fördelas utifrån två års inrapporterad 
verksamhet, två år innan anslagsåret, underlag för 2020 års bidrag är 
2017 och 2018 års rapporterade verksamheter. 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Det riktade bidraget utgår till verksamhet utifrån kommunala prioriterade 
verksamheter och målgrupper, med utgångspunkt i kommunens övergri-
pande styrkort. Kultur- och fritidsnämnden fastställer inriktning för det 
riktade bidraget för tre år i taget. Förslag till beslut gäller åren 2020-
2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande områden prioriteras 

för det riktade bidraget 2020-2022:

Verksamhet inom kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen 

Verksamhet utanför centralorten inom området kultur 

Verksamhet inom stadsdelarna Österäng, Gamlegården och Charlot-
tesborg

Verksamhet för att nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda 
eller har en funktionsnedsättning

Beslutsunderlag
Redovisad verksamhet i siffror, riktat bidrag 2014-2018

Studieförbunden i Kristianstad kommuns svar på remiss   

Studieförbundet ABF´s svar på remiss 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 103

Ansökan om projektbidrag för uppsättning av musi-
kalen The Phantom of the Opera på Kristianstads 
Teater våren 2020. Kronan Kristianstad AB
Änr KFN 2019/167 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag till Kronan Kristi-

anstad AB om 500 000 kronor för uppsättningen av musikalen The 
Phantom of the Opera på Kristianstads Teater våren 2020 

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 353, bidrag till kul-
turföreningar

Sammanfattning
Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson ansöker om projektbidrag för 
att sätta upp musikalen The Phantom of the Opera på Kristianstads Teater 
under våren 2020. 

Kronan Kristianstad AB har tidigare producerat Aida, Tarzan, RENT, 
Skönheten och odjuret, The Sound of Music, Jesus Christ Superstar, 
Dracula, Peter Pan, Rock of Ages, Ronja Rövardotter, All shook up och 
senast We will Rock You våren 2019 på Kristianstads Teater.

Kronan Kristianstad AB ansöker om 1 553 074 kronor i projektbidrag.

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

 Kultur-och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag till Kronan 
Kristianstad AB om 500 000 kronor för uppsättningen av musika-
len The Phantom of the Opera på Kristianstads Teater våren 2020 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 353, bidrag till 
kulturföreningar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-15 

Ansökan om projektbidrag, Phantom of the Opera, Kronan Kristianstad 
AB

Budget, Phantom of the Opera, Kronan Kristianstad AB    

Projektredovisning, We will Rock You, Kronan Kristianstad AB  

Ekonomisk redovisning, We will Rock You, Kronan Kristianstad AB   

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 104

Ansökan om projektbidrag för uppsättning av musi-
kalen Alice i Underlandet på Kristianstads Teater 
hösten 2020. Underhållningspatrullen ekonomisk 
förening
Änr KFN 2019/168 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 375 000 kro-

nor till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för uppsättningen 
av musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads Teater hösten 2020. 

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 353, bidrag kultur-
föreningar

Sammanfattning
Underhållningspatrullen ekonomisk förening, med regissören Ola Hör-
ling och producenten Åsa Jensen, ansöker om projektbidrag för att sätta 
upp musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads Teater hösten 2020. 

Underhållningspatrullen har tidigare producerat Evita, I hetaste laget, 
Oliver, Sweet Charity, Grease, Cats, Little Shop of Horrors, Trollkarlen 
från Oz, Bröderna Lejonhjärta, Chess, Singing in the Rain och senast 
Guys and Dolls på Kristianstads teater. 

Underhållningspatrullen ansöker om 450 000 kronor i projektbidrag för 
Alice i Underlandet.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 375 000 
kronor till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för upp-
sättningen av musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads Te-
ater hösten 2020. 

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 353, bidrag kul-
turföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-14

Ansökan om projektbidrag, Alice i Underlandet, Underhållningspatrullen 
- ekonomisk förening

Preliminär redovisning, Guys and Dolls, Underhållningspatrullen 

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 105

Ansökningar om kulturbidrag samlingsärende 5, 
2019
Änr KFN 2019/113 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt ne-

dan: 

Arrangörsstöd 

Villands Härads Hembygdsförening för arrangemang 10 000 kr

Åhus föreläsningsförening för föreläsningar 10 000 kr 

Kristianstad Filmstudio för filmverksamhet 6 000 kr

Nordöstra Skånes Senioruniversitet för föreläsningar 5 500 kr

Projektbidrag 

Mohaven (enskild firma) beviljas inte projektbidrag för kortfilmsprojekt, 

ansökan uppfyller inte kriterierna för bidraget.  

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
verksamhet 353, bidrag kulturförening. Vid detta femte samlingsärende 
2019 finns fyra ansökningar om arrangörsstöd och en ansökning om 
projektbidrag.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt ne-
dan: 

Arrangörsstöd 

Villands Härads Hembygdsförening för arrangemang 10 000 kr

Åhus föreläsningsförening för föreläsningar 10 000 kr 

Kristianstad Filmstudio för filmverksamhet 6 000 kr

Nordöstra Skånes Senioruniversitet för föreläsningar 5 500 kr

Projektbidrag 

Mohaven (enskild firma) beviljas inte projektbidrag för kortfilmsprojekt, 
ansökan uppfyller inte kriterierna för bidraget. 

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-05

Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar

Föreningarnas bidragsansökningar 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 106

Föreningar med skulder 2019
Änr KFN 2019/159 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta ”Riktlinjer – förfallen skuld 
till kommunala idrottsanläggningar” vid sammanträdet 2015-02-19. 
Riktlinjerna säger att kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år 
ska informeras om vilka föreningar som har förfallna skulder. Den 2019-
11-19 är statusen på förfallna skulder enligt följande:

Kristianstad Handbollklubb 90 637 kr
Kristianstad Starlight Cheer 10 538 kr
C4 Integrationsförening 3 960 kr
Alhassan Kulturförening 3 944 kr 
Vilan BOIS 2 310 kr
Kristianstads Fibromyalgiförening 1 060 kr
Kristianstads Triathlonklubb 904 kr
Ungdomars förening Kristianstad 726 kr 
Rinkaby GOIF 400 kr

Avbetalningsplan finns i dagsläget med Kristianstad Handbollklubb, som 
inte följs.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-11

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 107

Överenskommelse om samverkan 2020. RF-SISU 
Skåne
Änr KFN 2019/165 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till överenskommelse 

om samverkan med RF-SISU Skåne för 2020 års verksamhet

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Sammanfattning
RF-SISU Skåne är den skånska idrottens studie-, bildnings- och utbild-
ningsorganisation. Sedan 2008 har RF-SISU Skåne en årlig överenskom-
melse om samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Överenskommel-
sen kom till i samband med att SISU blev uteslutna ur folkbildningsför-
bundet. I samband med detta bröts 200 000 kronor ut ur anslaget till 
studieförbunden, för att omfördelas till SISU.

Ett nytt förslag till överenskommelse om samverkan finns nu inför 2020. 
Samverkansavtalets fokusområden är jämställd idrott och trygga idrotts-
miljöer. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till överenskom-
melse om samverkan med RF-SISU Skåne för 2020 års verksam-
het

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-14

Överenskommelse om samverkan 2020 mellan Kristianstads kommun 
och RF-SISU Skåne

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 108

Ansökan om projektbidrag för Hittaut Kristianstad 
2020. PAN-Kristianstad
Änr KFN 2019/161 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar PAN-Kristianstad 60 000 kronor i 

projektbidrag för genomförande av Hittaut 2020

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 303, bidrag fritids-
föreningar

Sammanfattning
PAN-Kristianstad ansöker om 80 000 kronor i projektbidrag för genom-
förande av projektet Hittaut 2020 - ett folkhälso- och friskvårdsprojekt. 
Konceptet bygger på en enkel form av orientering där olika markeringar, 
checkpoints, finns utspridda över Kristianstad. 

Under 2019 uppskattar föreningen att 4 000-5 000 personer använde sig 
av konceptet.  Inför 2020 beräknas sponsringsintäkterna till 250 000 
kronor och de totala kostnaderna till 336 000 kronor. PAN-Kristianstad 
har de två senaste åren fått bidrag till projektet av kultur- och fritids-
nämnden, 2018 med 40 000 kr och 2019 med 60 000 kr. 

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

 PAN-Kristianstad beviljas 60 000 kronor i projektbidrag för ge-
nomförande av Hittaut 2020

 Pengarna tas ur 2020 års budget från verksamhet 303, bidrag fri-
tidsföreningar
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-12
PAN-Kristianstads ansökan, 2019-11-01
Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 109

Medborgarförslag - Bygg fler planer för aktiviteter 
som till fotboll, innebandy, basket i staden
Änr KFN 2018/110 10.8.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat utifrån 

vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkommit 2018-03-18, föreslås att det byggs 
nya planer för olika aktiviteter runt om i olika områden i Kristianstad. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 att överlämna medborgarför-
slaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Förslagsställaren föreslår fler olika planer för bollidrotter såsom fotboll, 
innebandy och basket och uppger vikten av att barn och ungdomar kan 
aktivera sig på sin fritid.

Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med tekniska förvaltning-
en, som arbetar utifrån ett park- och lekplatsprogram. Inför varje nytt år 
prioriteras ett område i Kristianstads kommun för utveckling av park- 
och lekplatsytor. Inför den årliga planeringen av park- och lekplatser 
öppnas en enkät upp på kommunens hemsida, där medborgarna får möj-
lighet att ge förslag och tycka till om vad som ska ingå i det aktuella 
området. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser vikten av att det finns aktivitetsytor 
för olika ändamål, men ser samtidigt att detta finns naturligt i boendemil-
jön på ett flertal ställen runtom i kommunen. Kultur- och fritidsförvalt-
ningen har en ständigt pågående dialog med den tekniska förvaltningen, 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

inför att satsningar görs inom ramen för park- och lekplatsprogrammet. 
Här kommer denna fråga att lyftas.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Medborgarförslaget besvaras utifrån vad kultur- och fritidsförvalt-

ningen anför i tjänsteutlåtandet

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-18

Medborgarförslag, 2018-03-18

Beslut i Kommunfullmäktige, 2018-06-12

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 110

Medborgarförslag - Önskemål om en lokal är lämplig 
för boulespel vintertid
Änr KFN 2018/193 10.8.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat utifrån 

vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommen 2018-10-15 föreslås att kommunen 
söker upp en lämplig lokal för boulespel. Kultur- och fritidsnämnden har 
fått medborgarförslaget för beslut. Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
idag ingen möjlighet att tillgodose behovet, då pengar som behövs till en 
sådan investering inte finns. Förvaltningen är medveten om behovet och 
har med det i sina tankar för framtiden.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Att kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget utifrån vad 

kultur- och fritidsförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-11

Medborgarförslag, 2018-10-15

Beslut i Kommunfullmäktige, 2018-11-13

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 111

Remiss om medborgarförslag - Initiativ till ny inom-
hushall
Änr KFN 2019/158 10.9.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att, utifrån den 

nyligen genomförda satsningen på Kristianstads arenaområde och uti-
från rådande ekonomiska läge, avslå medborgarförslaget

 Remissen anses därmed besvarad

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommen 2019-04-26 föreslår förslagsställaren, 
Åhus Friidrottsklubb och KFUM Kristianstad Friidrottsförening, att en ny 
inomhushall med rundbana för friidrott byggs på utvecklingsytan vid 
Kristianstads arenaområde. Ett projekt som förslagsställaren bedömer 
skulle kosta mellan 35-50 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har 
från kommunledningskontoret fått medborgarförslaget på remiss för 
yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har förståelse för friidrottsföreningarnas 
be-hov av rundbana inomhus. Utifrån den nyligen genomförda satsningen 
på Kristianstads arenaområde och utifrån rådande ekonomiska läge, ser 
förvaltningen inte denna satsning med kommunala medel som möjlig inom 
överskådlig tid.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
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Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att, utifrån den 
nyligen genomförda satsningen på Kristianstads arenaområde och uti-
från rådande ekonomiska läge, avslå medborgarförslaget

 Remissen anses därmed besvarad

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-11

Medborgarförslag, 2019-04-26

Bilaga till medborgarförslag, 2019-04-26

Beslut i Kommunfullmäktige, 2019-05-14

Remiss från Kommunstyrelsen, 2019-11-07

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 112

Sammanträdesdagar 2020
Änr KFN 2019/160 1.3.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträda under 2020 en-

ligt följande dagar

29/1 kl. 13.00 onsdag

12/3 kl. 13.00 torsdag

23/4 kl. 13.00 torsdag

4/6 kl. 13.00 torsdag

17/9 kl. 13.00 torsdag

22/10 kl. 13.00 torsdag

10/12 kl. 13.00 torsdag

Investeringsbidragsrunda till föreningsanläggningar lördag 8/2

Heldag 4/6 kl. 8.30. Sammanträde kl. 13.00.

Heldag 17/9 kl. 8.30. Sammanträde kl. 13.00.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till sammanträdesdagar 
2020 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
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 Att kultur- och fritidsnämnden sammanträder under 2020 enligt 
följande dagar

29/1 kl. 13.00 onsdag

12/3 kl. 13.00 torsdag

23/4 kl. 13.00 torsdag

4/6 kl. 13.00 torsdag

17/9 kl. 13.00 torsdag

22/10 kl. 13.00 torsdag

10/12 kl. 13.00 torsdag

Investeringsbidragsrunda till föreningsanläggningar lördag 8/2

Heldag 4/6 kl. 8.30. Sammanträde kl. 13.00.

Heldag 17/9 kl. 8.30. Sammanträde kl. 13.00.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-11

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020

Barnchecklista Kristianstads kommun
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