
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

Plats och tid Rum 114, kl 13:00-15.20

Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Jörgen Johnsson (L)
Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD Jessica Kilis (M)
Håkan Hellberg (S) Ann Bertilsson (S) Carl Henrik Nilsson (SD)
Christian Holstein (SD) Annika Carlsson (L)      
               
               
               

Ersättare Torvald Bennäs (L)           
               
               
               

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

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller Peter Rosengren, 

nämndsekreterare
Magdalena Jeppson, 
bibliotekschef           

Utses att justera Therese Sturesson (S)       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne, plan 5, 2020-04-28, 13:00

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

Peter Rosengren

32-44

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

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

Therese Sturesson (S)       

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-23

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-28 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-19

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 32

Information
Änr KFN 2020/41 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen

Controller Maria Mera informerar om förvaltningens ekonomi

Bibliotekschef Magdalena Jeppson informerar om biblioteksverksamheten 
utifrån Covid-19     

På gång

Förvaltningen informerar om aktuella frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 33

Delgivningar
Änr KFN 2020/42 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-02-27---2020-04-07 till handlingarna

Sammanfattning
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-02-27---2020-04-07 till handlingarna

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

perioden 2020-02-27---2020-04-07 till handlingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-02

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2020-03-12

Brev från Emil Sigfridsson till Kultur- och fritidsförvaltningen angående det 
ekonomiska läget utifrån Coronapandemin 2020, 2020-03-12

Månadsrapport Kristianstads badrike mars 2020

Verksamhetsberättelse för Skåneidrottens arbete 2019 i Kristianstads 
kommun

Beslut KS 2020-03-18, Förslag till förändrad tidplan budgetprocess

Beslut KS 2020-03-18, Benämning Kristianstads nya badhus
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet 2020 till Sveriges kommuner med 
anledning av covid-19, 2020-04-01

Redovisning av beslutade lotterier 2019

Öppet brev från RF-SISU Skåne 2020 till Skånes kommuner med anledning 
av covid-19, 2020-03-25

Brev med åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen från samarbets-
organisationen Ideell kulturallians, 2020-04-02

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 34

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2020/43 10.1.1

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-02-27---2020-04-07 till handling-
arna

Kultur- och fritidsnämndens behandling

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegationsbeslut fortsätt-
ningsvis skall biläggas ärendet när delegeringsbeslut redovisas

Sammanfattning
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-02-27---2020-04-07

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-02-27---2020-04-07 till hand-
lingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-01

Redovisning av delegeringsbeslut, 2020-02-27---2020-04-07

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 35

Plan för intern kontroll 2020
Änr KFN 2020/38 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följande 

två granskningsområden:

1. Säkerhet larm och bevakning

2. Kompetensförsörjning och rekrytering

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar risk- och väsentlighetsanalys för 
flertalet processer. Förvaltningen redovisar förslag på intern kontrollplan 
för 2020, bestående av två olika granskningsområden/processer, utvalda 
utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. Ett av dessa är kommungemensamt 
och ett nämndspecifikt.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följande 

två granskningsområden:

1. Säkerhet larm och bevakning

2. Kompetensförsörjning och rekrytering

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-16

Riskanalys och kontrollplan 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Anvisningar och handbok för intern kontroll 2020

Intern kontroll område 1 - Säkerhet larm och bevakning 

Intern kontroll område 2 - Kompetensförsörjning och rekrytering

Beslut KS 2020-01-22 Intern kontroll 2019

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 36

Ändrade öppettider friluftsbad 2020
Änr KFN 2020/54 10.8.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer öppettider för friluftsbaden 

2020

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår justeringar i öppettiderna för 
friluftsbaden sommar 2020. Badverksamheten följer besöksstatistik och 
besöksfrekvens och föreslår ändringar utifrån detta. Totalt minskas öppet-
tiderna med fem timmar per vecka. 2019 gjordes en generell förstärkning 
av bemanning på friluftsbaden för att undvika ensamarbete när friluftsba-
den. 2020 fortsätter satsningen med ökad bemanning när friluftsbaden är 
öppna för allmänheten.

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

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer öppettider för friluftsbaden 
2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-07

Underlag, förslag ändrade öppettider, 2020-04-07

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 37

Ansökan om kulturbidrag samlingsärende 3, 2020
Änr KFN 2020/47 10.10.2

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

Arrangörsbidrag 

Kulturföreningen Äntligen 55 000 kronor 

Föreningen Aoseums Vänner 50 000 kronor 

Föreningen Bluesparty i Kristianstad 30 000 kronor 

Kristianstad FN-förening 10 000 kronor 

Önnestadortens Hembygdsförening 5 000 kronor 

Projektbidrag 

Föreningen OWL Event 30 000 kronor 

Föreningen Kristianstad Rockfest 50 000 kronor 

 Projektbidrag betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
Covid -19 

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget medel till förfogade på verk-
samhet 353, bidrag kulturföreningar. Vid det tredje samlingsärendet 2020 
finns fem ansökningar om arrangörsstöd och två ansökningar om projekt-
bidrag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

     

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt nedan:

Arrangörsbidrag 

Kulturföreningen Äntligen 55 000 kronor 

Föreningen Aoseums Vänner 50 000 kronor 

Föreningen Bluesparty i Kristianstad 30 000 kronor 

Kristianstad FN-förening 10 000 kronor 

Önnestadortens Hembygdsförening 5 000 kronor 

Projektbidrag 

Föreningen OWL Event 30 000 kronor 

Föreningen Kristianstad Rockfest 50 000 kronor 

 Projektbidrag betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
Covid -19 

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-30

Förvaltningen sammanställning över inkomna bidragsansökningar

Föreningarnas bidragsansökningar

Projektredovisning 2019 OWL Event 

Projektredovisning 2019 Kristianstad Rockfest 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 38

Ansökan om projektbidrag för internationell 
musikfestival sommaren 2020. Riksförbundet Unga 
Musikanter, RUM
Änr KFN 2020/48 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Riksförbundet Unga Musikanter, 

RUM, ett projektbidrag med 100 000 kronor för internationell musik-
festival 2020. 

 Bidraget betalas ut under förutsättning att festivalen är möjlig att ge-
nomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av Co-
vid-19 

 Idrottsanläggning bokas via kultur- och fritidsförvaltningen och hyres-
kostnad debiteras enligt gällande taxa 

 Tivoliscenen bokas via Kristianstads Teater och hyres-, personal- och 
utrustningskostnad debiteras enligt gällande taxa 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämndens behandling

Yrkanden

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

Sammanfattning
Riksförbundet Unga Musikanter söker genom sitt distrikt i Kristianstad 
bidrag för att genomföra den årliga internationella musikfestivalen, RUM-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

festivalen. 2020 års RUM festival är på grund av Covid-19 pandemin flyttad 
från juni till augusti 2020. Riksförbundet Unga Musikanter ansöker om ett 
projektbidrag på 150 000 kronor, samt debiteringsfri disposition av id-
rottsanläggningar samt Tivoliscen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Riksförbundet Unga Musikanter, 

RUM, ett projektbidrag med 100 000 kronor för internationell musik-
festival 2020. 

 Bidraget betalas ut under förutsättning att festivalen är möjlig att ge-
nomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av Co-
vid-19

  Idrottsanläggning bokas via kultur- och fritidsförvaltningen och hyres-
kostnad debiteras enligt gällande taxa 

 Tivoliscenen bokas via Kristianstads Teater och hyres-, personal- och 
utrustningskostnad debiteras enligt gällande taxa 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-07
Ansökan Riksförbundet Unga Musikanter inkl. projektredovisning 2019, 
2020-02-28                                        
Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 39

Ansökan om projektbidrag - Idrott för alla och 
mötesplatsen för alla 2020. Åhus Beach AB
Änr KFN 2020/45 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Åhus Beach AB 10 000 kronor i 

projektbidrag för de aktiviteter som genomförs inom Idrott för alla

 Projektbidrag betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
covid-19

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Sammanfattning
Åhus Beach AB ansöker om 100 000 kronor för genomförande av Idrott för 
alla och mötesplatsen för alla under 2020. Det är en satsning som, under 
Åhus Beach Fotboll och Åhus Beachhandboll festival, erbjuder klasser för 
ungdomar med funktionsvariation. Målsättningen för 2020 är att få sex 
deltagande lag i beachhandbollsdelen och åtta deltagande lag i beachfot-
bollsdelen. 

Föregående år anordnade Åhus Beach AB, i samverkan med Furuboda 
folkhögskola, Åhus Beach Camp för andra gången. Det var ett läger som 
vände sig till alla personer med någon intellektuell funktionsvariation. Ett 
liknande läger är inte under planering inför 2020, då det inte blev den 
tillströmning av ungdomar som man hade hoppats på. Kultur- och fritids-
förvaltningen föreslår utifrån detta ett lägre bidrag inför 2020.

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Åhus Beach AB 10 000 kronor i 
projektbidrag för de aktiviteter som genomförs inom Idrott för alla

 Projektbidrag betalas ut under förutsättning att projektet är möj-
ligt att genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med an-
ledning av covid-19

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-30

Åhus Beach AB:s ansökan, 2020-02-26

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 40

Driftbidrag 2019
Änr KFN 2020/49 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 ideella föreningar, 1 ekonomisk 

förening och 1 stiftelse driftbidrag enligt följande:

 Torsebro Friluftsbad 200 000 kronor
Vångabergets Slalomklubb 200 000 kronor
Stiftelsen Lerjevallen 110 000 kronor
Christianstads Segelsällskap 25 000 kronor
Degeberga-Widtskövle Golfklubb 23 750 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för driftbidrag står det 
att nämnden i vissa fall kan besluta om en annan bidragssumma till en 
förening än vad bidragsdel 1 och 2 anger. Med anledning av detta föreslår 
förvaltningen att tre ideella föreningar, en ekonomisk förening och en 
stiftelse får ett annat driftbidrag än de hade fått med bidragsbestämmelser-
na som grund. Organisationernas verksamhet skiljer sig till viss del från 
övriga föreningar. Föreslaget driftbidrag till Christianstads Segelsällskap, 
Stiftelsen Lerjevallen och Torsebro Friluftsbad ligger på samma nivå som 
föregående år. Vångabergets Slalomklubbs bidrag höjs med 5% jämfört 
med föregående år, eftersom de då hade inkommit med sin ansökan för 
sent. Degeberga-Widtskövle Golfklubb får samma bidrag som föregående 
år, då de både föregående år och i år inkom med en sen ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 ideella föreningar, 1 ekonomisk 

förening och 1 stiftelse driftbidrag enligt följande:

Torsebro Friluftsbad 200 000 kronor
Vångabergets Slalomklubb 200 000 kronor
Stiftelsen Lerjevallen 110 000 kronor
Christianstads Segelsällskap 25 000 kronor
Degeberga-Widtskövle Golfklubb 23 750 kronor

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-30

Organisationernas driftbidragsansökningar

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 41

Ansökan om särskilt investeringsbidrag 2020 till 
belysningsstolpar och armaturer. Åhus Horna 
Bollklubb
Änr KFN 2020/24 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Åhus Horna Bollklubb 100 000 

kronor i särskilt investeringsbidrag till nya belysningsstolpar och ar-
maturer

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Sammanfattning
Åhus Horna Bollklubb ansöker om 300 000 kronor i ett särskilt investe-
ringsbidrag för nya belysningsstolpar och armaturer till föreningens konst-
gräsplan. Ambitionen är att starta arbetet så snart som möjligt, för att ha en 
ny belysning på plats senast i början på november 2020. Genom att byta till 
LED-armaturer beräknar föreningen att kunna spara cirka 10 000 kronor 
årligen i driftkostnader.

Åhus HBK:s konstgräsplan är en av fyra konstgräsplaner i kommunen och 
har därmed en viktig funktion, för möjligheten att träna på konstgräs under 
vinterhalvåret. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att bidrag 
beviljas.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Åhus Horna Bollklubb 100 000 

kronor i särskilt investeringsbidrag till nya belysningsstolpar och ar-
maturer

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-30

Åhus Horna Bollklubbs ansökan, 2020-02-05

Utlåtande från kommunens energirådgivare, 2020-03-16

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 42

Skrivelse kring önskemål om förlängd nyttjandetid 
för beviljat investeringsbidrag 2017. Kristianstads 
Tennisklubb
Änr KFN 2020/27 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Tennisklubb förlängd 

nyttjandetid på 18 månader för tidigare beviljat investeringsbidrag på 
60 000 kronor

Sammanfattning
Kristianstads Tennisklubb anger i skrivelsen ett önskemål om att kultur- 
och fritidsnämnden godkänner att det investeringsbidrag till A-hallens 
takomläggning, som beviljades 2017, fortsatt kan användas de närmaste 18 
månaderna. Bidragsbestämmelserna anger att beviljat bidrag ska slutredo-
visas inom tre år, det vill säga vår 2020. Anledningen till att omläggningen 
av tak har dragit ut på tiden är att föreningen, sedan beslutet togs i kultur- 
och fritidsnämnden 2017, insett att problematiken som finns med nuvaran-
de tak är betydligt mer omfattande än vad man trodde när ansökan gjordes.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att Kristianstads 
Tennisklubb ges möjlighet att kunna nyttja beviljat investeringsbidrag från 
2017 på 60 000 kronor i ytterligare 18 månader, för att på så sätt få möjlig-
heten till en mer omfattande renovering av A-hallens tak.

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Tennisklubb förlängd 
nyttjandetid på 18 månader för tidigare beviljat investeringsbidrag på 
60 000 kronor

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-30

Kristianstads Tennisklubbs skrivelse, 2020-02-19

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 43

Remiss medborgarförslag - En ny träningshall för 
ishockey intill Österängshallen
Änr KFN 2019/143 10.9.1

Beslut
 Remissen besvaras utifrån vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i 

tjänsteutlåtandet

 Remissen anses därmed besvarad

 Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommen 2019-08-28 föreslår förslagsställaren att 
en ny träningshall för ishockey anläggs intill Österänggymnasiets idrotts-
hall. Kultur- och fritidsnämnden har från kommunledningskontoret fått 
medborgarförslaget på remiss för yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om rådande ekonomiska läge, 
vilket i dagsläget inte medger ytterligare stora kommunala investeringar 
inom fritids- och idrottssektorn. En ytterligare isyta är dock en av de inve-
steringar som förvaltningen ser som prioriterade för framtiden. Placering-
en för en framtida träningshall bör dock vara intill nuvarande ishall. Genom 
en sådan placering är bedömningen att nuvarande kylrum, garage och 
ismaskin kan samnyttjas. Detsamma gäller driftkostnader för isytor och 
personal.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Remissen besvaras utifrån vad kultur- och fritidsförvaltningen anför i 
tjänsteutlåtandet

 Remissen anses därmed besvarad

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-30

Medborgarförslag, 2019-08-28

Bilaga till medborgarförslag, 2019-08-28

Beslut i Kommunfullmäktige, 2019-11-12

Remiss från Kommunstyrelsen, 2019-12-12

Barnchecklista Kristianstads kommun

Ärendet

I ett medborgarförslag inkommen 2019-08-28 föreslår förslagsställaren att 
en ny träningshall för ishockey anläggs intill Österänggymnasiets idrotts-
hall. Kultur- och fritidsnämnden har från kommunledningskontoret fått 
medborgarförslaget på remiss för yttrande.

Förslagsställaren anger att Kristianstad Ishockeyklubb är i behov av ytterli-
gare en isyta, samt fler omklädningsrum. Eftersom Kulltorpskolans tillfälli-
ga lokaler nu är flyttade, finns en yta intill Österänggymnasiets idrottshall 
som kan användas för att bygga en träningshall. Avståndet till Kristianstads 
ishall är från utpekad plats 200-300 meter. Vid behov, såsom cuper och 
större arrangemang, skulle även omklädningsrum kunna samnyttjas mel-
lan ny träningshall och Österänggymnasiets idrottshall. Parkering bedöms 
enligt förslagsställaren kunna samnyttjas med Österänggymnasiet.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att kommunen, som har en 
ishall, har få isytor i förhållande till antalet invånare i kommunen. Enligt en 
anläggningsrapport från Svenska Ishockeyförbundet och Stockholms Ishoc-
keyförbund är genomsnittet i Sverige en ishall per 27 000 invånare.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristianstad Ishockeyklubb är den förening som bedriver merparten av 
verksamheten i Kristianstads ishall. Föreningens ungdomsverksamhet ökar 
i omfattning och herrlagets avancemang till HockeyAllsvenskan gör att för-
eningens attraktionskraft bland lovande juniorer ökar. Föreningens be-
dömning är att nuvarande ishall täcker nuvarande behov, men samtidigt 
sker en ständig utveckling av ungdomsverksamheten. Kristianstad IK:s 
ökade behov av träningstider har samtidigt påverkat tillgängliga tider för 
allmänhetens åkning och för skolor. Dessa tider har minskat under de 
senaste åren.

Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om rådande ekonomiska läge, 
vilket i dagsläget inte medger ytterligare stora kommunala investeringar 
inom fritids- och idrottssektorn. En ytterligare isyta är dock en av de inve-
steringar som förvaltningen ser som prioriterade för framtiden. En grov 
kostnadsberäkning, gjord av tekniska förvaltningen under 2019, visar på 
en investeringskostnad på 40-50 miljoner kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser dock att placeringen för en framtida 
träningshall bör vara intill nuvarande ishall. Genom en sådan placering är 
bedömningen att nuvarande kylrum, garage och ismaskin kan samnyttjas. 
Detsamma gäller driftkostnader för isytor och personal.
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 44

Möten kontaktpolitiska grupper 2020, utifrån Covid-
19
Änr KFN 2020/58 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fastställde reviderade riktlinjer KFN 2020-01-
29 §7 för kontaktpolitiska grupper. Riktlinjerna, som gäller från 2020-02-
01, reglerar bland annat konstellation i de två grupperna – kulturverksam-
het och fritidsverksamhet – samt antal möten och hur uppföljning skall ske. 

Ledamöterna i kontaktgrupperna medges ersättning två till fyra möten per 
år. Uppföljning att möte varit sker en gång i halvåret. Genomförs som en 
informationspunkt i juni månads nämnd samt årets sista nämnd.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört ett möte för fritidsgruppen 
under mars månad, med besök på Kristianstads fotbollsarena, och är kallad 
till ett möte i juni. Kulturgruppen är kallad till två möten i maj. Då det finns 
ledamöter i kontaktgrupperna som tillhör riskgrupp utifrån rådande läge 
med Covid-19, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att vårens möten 
ställs in. Utifrån detta föreslår förvaltningen även att uppföljning vid 
nämndsammanträde i juni utgår. Förvaltningen föreslår vidare att det 
under hösten 2020 genomförs 1 möte för fritidsgruppen och 2 möten för 
kulturgruppen.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Riktlinjer för kontaktpolitiska grupper, kultur- och fritidsnämnden, 200201

Barnchecklista Kristianstads kommun
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