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Plats och tid Rum 109, kl 13:00-16:05

Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Monica Roos (M), jäv § 50 Jörgen Johnsson (L)
Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD) Björn Jönsson (S)
Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Carl Henrik Nilsson (SD)
Leif Seth (SD) Björn Nordeman (SD)      
               
               
               

Ersättare Jessica Kilis (M), beslutande 
§ 50 Annika Carlsson (L) Torvald Bennäs (L)

Håkan Hellberg (S)           
               
               

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

Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg

Peter Rosengren, 
nämndsekreterare      

               

Utses att justera Leif Sivtoft (S)       
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tid och plats  2020-06-12, kl 11:30, Rådhus Skåne
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Peter Rosengren
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Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Lena Ohlsson (M)           

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

Leif Sivtoft (S)       

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2020-06-04

Datum då
anslaget sätts upp

2020-06-15 Datum då 
anslaget tas ned

2020-07-06

Förvaringsplats
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne

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

      

Peter Rosengren
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 45

Information
Änr KFN 2020/70 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen

Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 46

Delgivningar
Änr KFN 2020/67 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-04-08---2020-05-19 till handlingarna

Sammanfattning
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-04-08---2020-05-19 till handlingarna

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

perioden 2020-04-08---2020-05-19 till handlingarna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-18

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2020-04-22

Delegationsbeslut om statsbidrag från Tillväxtverket till Kultur- och fritids-
förvaltningen, 2020-03-17

KF Beslut 2020-04-15 Möjlighet att delta i sammanträden på distans

KF Beslut 2020-04-15 Revidering av investeringsbudget 2020

KF Beslut 2020-04-15 Revisionsberättelse för år 2019 samt fråga om an-
svarsfrihet

KF Beslut 2020-04-15 Årsredovisning för Kristianstads kommun 2019

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (4)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

KS Beslut 2020-04-22 Avslut av vänortsförbindelser med Koszalin och 
Siauliai

Information från Kristianstads konsthall för perioden april – september 
2020

Lägesrapport från Regionmuseet Kristianstad utifrån Covid-19

Rapport från Musik i Syd gällande ekonomiska konsekvenser av Covid-19

Årsredovisning från Musik i Syd AB för år 2019

Verksamhetsberättelse från Musik i Syd AB för år 2019

Protokoll årsmöte 2020, Kristianstad Fritidsgårdsforum, 2020-03-24

Årsredovisning 2019 för Kristianstad Fritidsgårdsforum

Övergripande verksamhetsberättelse 2019 för Kristianstad Fritidsgårdsfo-
rum

Verksamhetsberättelse 2019 för Åhus fritidsgård. Kristianstad Fritids-
gårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Öllsjö-Vä fritidsgård, Kristianstad Fritids-
gårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Tollarps fritidsgård, Kristianstad Fritids-
gårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Vilans fritidsgård, Kristianstads Fritids-
gårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Degeberga Fritidsgård, Kristianstads 
Fritidsgårds

Verksamhetsberättelse 2019 för Fjälkinge fritidsgård, Kristianstads Fritids

Verksamhetsberättelse 2019 för Aktivitetshuset Slottet, Kristianstads 
Fritidsgårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Barbacka fritidsgård, Kristianstads Fri-
tidsgårdsforum
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Verksamhetsberättelse 2019 för Näsby fritidsgård, Kristianstads fritids-
gårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Tullen, Kristianstads fritidsgårdsforum

Verksamhetsberättelse 2019 för Österängs fritidsgård, Kristianstads fri-
tidsgårdsforum

Månadsrapport Kristianstads Badrike, april 2020

Skrivelse från Svenska Ridsportförbundet med anledning av Coronapande-
min, 2020-04-22

Skrivelse rörande eventuell nedläggning av Färlövs bibliotek, 2020-04-22

Svar från kultur- och fritidsförvaltningen angående skrivelse om bibliote-
ket i Färlöv, 2020-05-04

Skrivelse till kommunerna i nordöstra Skåne från SSO – Studieförbundens 
Samverkansorgan Nordöstra Skåne utifrån Covid-19, 2020-05-14

Brev angående Ibn Rushd till kommuner och regioner från Folkbildningsrå-
det, 2020-05-05

Öppet brev till kultur- och fritidsnämnden från KDFF med anledning av 
Covid-19, 2020-04-16

Information om RUMs internationella musikfestival i Kristianstad 11-14 
juni 2020, 2020-04-22

Information från Ideella föreningen Kultur i Huaröd med anledning av 
Covid-19, 2020-04-06

Information om nedstängning av ångbastu och aufguss på Tivolibadet i 
Kristianstad med anledning av Covid-19, 2020-04-23

Information om Degeberga spelmanstämma sommaren 2020 med anled-
ning av Covid-19, 2020-05-04

Information från Åhus Beach AB om inställd verksamhet sommaren 2020 
till följd av Covid-19, 2020-05-06
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Information från Maglehems Kulturförening om Gerhard Nordström-ut-
ställningen 5-13 september 2020 utifrån Covid-19, 2020-05-15

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 47

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KFN 2020/68 10.1.1

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-04-08---2020-05-19 till handling-
arna

Sammanfattning
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegationsbeslut fortsätt-

ningsvis skall biläggas ärendet när delegeringsbeslut redovisas

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-04-08---2020-05-19 till handling-
arna

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-19

Redovisning av delegeringsbeslut, 2020-04-08---2020-05-19

Beslut yttrande remissversion Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, 
2020-04-21

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 48

Projekt för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
2020, investeringsbudget 2020-2026
Änr KFN 2020/62 10.1.4

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande projekt prioriteras för 

konstnärlig gestaltning 2020, utifrån investeringsbudget 2020-2026: 
ny förskola Hammar; Österslövs skola och Kämpaställets förskola; ny 
förskola Vä/Öllsjö samt att budget för konstprojekten kvarstår i teknis-
ka förvaltningens projektbudget

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande projekt inte prioriteras 
för konstnärlig gestaltning: Paviljonger Sommarlust förskola; Österäng-
gymnasiet anpassning för logi; Gamla Sånnahallen upprustning; Milner-
gymnasiet matsal; särskola Lingenäset; Fristorpskolan samt att genere-
rade medel destineras till åtgärder/renovering befintlig konst

 Beslut gäller under förutsättning att projekten genomförs

Sammanfattning
Utifrån de reviderade riktlinjerna för konstnärlig gestaltning i Kristianstads 
kommun enligt 1%-regeln, fastställda av kommunfullmäktige 2019-03-12 
§67, framgår under punkt 4 att ”förslag om vilka publika byggprojekt eller 
miljöer som ska prioriteras för konstnärlig gestaltning bereds av kultur- 
och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall i samverkan med 
tekniska förvaltningen och övriga berörda förvaltningar. Konstkommittén 
föreslår, utifrån beredningsunderlag, vilka publika byggprojekt som skall 
prioriteras. Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden.”

Konstkommittén fattade vid sammanträde 2020-04-22 § 32 beslut att 
föreslå kultur- och fritidsnämnden att prioritera följande projekt för konst-
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

närlig gestaltning 2020, utifrån investeringsbudget 2020-2026 under förut-
sättning att projekten genomförs: 

• Ny förskola Hammar

• Österslövs skola och Kämpaställets förskola

• Ny förskola Vä/Öllsjö 

Konstbudget för dessa projekt kvarstår i Tekniska förvaltningens projekt-
budget. 

Följande skol- och barnomsorgslokaler, som genererat medel 2020, fö-
reslås att inte prioriteras för konstnärlig gestaltning:

• Paviljonger Sommarlust förskola

• Österänggymnasiet, anpassning för logi

• Gamla Sånnahallen, upprustning

• Milnergymnasiet matsal

• Särskola Lingenäset

• Fristorpskolan 

Dessa medel 2020 föreslås destineras till åtgärder/renovering. 

Beslut gäller under förutsättning att projekten genomförs.

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

konstnärlig gestaltning 2020, utifrån investeringsbudget 2020-2026: 
ny förskola Hammar; Österslövs skola och Kämpaställets förskola; ny 
förskola Vä/Öllsjö samt att budget för konstprojekten kvarstår i teknis-
ka förvaltningens projektbudget

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande projekt inte prioriteras 
för konstnärlig gestaltning: Paviljonger Sommarlust förskola; Österäng-
gymnasiet anpassning för logi; Gamla Sånnahallen upprustning; Milner-
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

gymnasiet matsal; särskola Lingenäset; Fristorpskolan samt att genere-
rade medel destineras till åtgärder/renovering befintlig konst

 Beslut gäller under förutsättning att projekten genomförs

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-29

Protokoll konstkommittén, 2020-04-22

Förslag fördelning konstbudget 1% 2020

Investeringsbudget 2020-2026

Barnchecklista Kristianstads kommun

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 49

Ansökan om kulturbidrag samlingsärende 4, 2020
Änr KFN 2020/60 10.10.3

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

Arrangörsstöd 

Föreningen Rickarums Bya Teater       40 000 kronor 

Österlövs Andelsbyggarförening/ Ekestad Folketspark 20 000 kronor 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad       5 000 kronor 

Projektbidrag  

Föreningen Huaröd Byalag     30 000 kronor 

Föreningen Youngstival     30 000 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 fjärde samlingsärendet 2020 
finns tre ansökningar om arrangörsstöd och två ansökningar om projektbi-
drag.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt nedan:

Arrangörsstöd 

Föreningen Rickarums Bya Teater       40 000 kronor 

Österlövs Andelsbyggarförening/ Ekestad Folketspark 20 000 kronor 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad       5 000 kronor 

Projektbidrag  

Föreningen Huaröd Byalag     30 000 kronor 

Föreningen Youngstival     30 000 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, 2020-05-19

Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar

Föreningarnas bidragsansökningar

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 50

Ansökan om arrangörsstöd för programverksamhet 
2020. Kristianstads Teaterförening
Änr KFN 2020/61 10.10.2

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar arrangörsstöd med 710 000 kro-

nor till Kristianstads Teaterförening för programverksamhet 2020 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Nämndens behandling

Jäv

Monica Roos (M) anmäler jäv

Yrkanden

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppen bifall 
till förvaltningens förslag till beslut

Jörgen Johnsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

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

Camilla Ottosson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Jessica Kilis (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristianstads Teaterförening är en av Sveriges största teaterföreningar bå-
de avseende verksamhetsbredd och medlemsantal. 2019 uppgick antalet 
medlemmar till 1731. Föreningen arrangerade under året ett 100-tal före-
ställningar inom teater, dans, musikal och opera. Kristianstads Teater är 
huvudscen och därutöver arrangeras scenkonst på Kulturkvarteret och 
Kulturhuset Barbacka samt på 12 mindre spelplatser runt om i Kristian-
stads kommun.

Föreningen har följt Folkhälsomyndigheternas direktiv om arrangemang 
utifrån covid-19. Omställningen av verksamheten har medfört stort in-
täktsbortfall genom förlorad biljettintäkt. En stor andel av de teaterföre-
ställningar som inte gått att genomföra under våren, har bokats om och 
kommer arrangeras under hösten 2020.

Kristianstads Teaterförening ansöker om 710 000 kronor i bidrag för sin 
verksamhet 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar arrangörsstöd med 710 000 kronor 

till Kristianstads Teaterförening för programverksamhet 2020 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-13

Ansökan om arrangörsstöd 2020. Kristianstads Teaterförening, 2020-04-
03

Verksamhetsberättelse 2020. Kristianstads Teaterförening, 2020-04-02

Handlingsplan utifrån covid-19, Kristianstads Teaterförening, 2020-05-11

Inställda och flyttade föreställningar utifrån Covid-19 våren 2020, Kristian-
stads Teaterförening, 2020-05-11 

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 51

Skrivelse från Skånska Operan angående 
sommarens uppsättning av Trollflöjten utifrån covid-
19
Änr KFN 2020/75 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Skånska Operan behåller utbe-

talt projektbidrag på 25 000 kronor 2020 att användas för uppsättning 
av Trollflöjten på Bäckaskog Slott sommaren 2021

Sammanfattning
Skånska Operan har inkommit med en skrivelse med anledning av att 
sommarens produktion Trollflöjten på Bäckaskog Slott ställs in på grund av 
covid-19. Föreställningen genomförs sommaren 2021.

Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sammanträde 2020-01-29 § 11 
beslut om att bevilja Skånska Operan 25 000 kronor i projektbidrag. Skåns-
ka Operan framför önskemål om att antingen få behålla beviljat bidrag för 
uppkomna kostnader för årets föreställning eller att få använda bidraget 
till nästa sommars uppsättning istället. Föreningen uppger att det inte finns 
ändringar i projektet och samtliga medverkande har vidtalats och kommer 
att medverka nästa år.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Skånska Operan behåller pro-
jektbidraget på 25 000 kronor att användas för uppsättningen sommaren 
2021.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Skånska Operan behåller utbe-
talt projektbidrag på 25 000 kronor 2020 att användas för uppsättning 
av Trollflöjten på Bäckaskog Slott sommaren 2021

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-15

Skrivelse från Skånska Operan angående sommarens uppsättning av Troll-
flöjten utifrån Covid-19

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 52

Skrivelse avseende önskemål om hyresfritt på 
Kristianstads Teater hösten 2020. 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening
Änr KFN 2020/76 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Underhållningspatrullen hy-

resfrihet på Kristianstads teater vad gäller grundhyra och personal-
kostnader för musikalen Alice i Underlandet hösten 2020

Sammanfattning
Underhållningspatrullen ekonomisk förening har inkommit med en skrivel-
se angående höstens uppsättning av musikalen Alice i Underlandet på 
Kristianstads Teater. Underhållningspatrullen befarar att drabbas hårt av 
intäktsbortfall, liksom många kulturproducenter och arrangörer, på grund 
av covid-19.  Föreningen ansöker därför om att disponera Kristianstads 
teater hyresfritt samt att få använda teaterns personal utan kostnad.

Kultur – och fritidsnämnden beslutade vid möte 2019-12-05 § 104 att 
bevilja ett bidrag på 375 000 kronor till Underhållningspatrullen ekono-
misk föreningen för musikalen Alice i Underlandet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har stor förståelse för att covid-19 föränd-
rat förutsättningar för kulturlivet i stort och att den oro som Underhåll-
ningspatrullen framför i skrivelsen om prognos kring minskade intäkter är 
befogad. Kultur- och fritidsförvaltningen ser dock inte att det är en möjlig-
het att bevilja hyresfrihet eller nolltaxa för personalkostnader. Detta skulle 
kräva ett generellt beslut om hyresfritt i kommunala lokaler. Sådana inten-
tioner finns inte.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Underhållningspatrullen hy-

resfrihet på Kristianstads teater vad gäller grundhyra och personal-
kostnader för musikalen Alice i Underlandet hösten 2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande, 2020-05-13

Skrivelse Underhållningspatrullen ekonomisk förening, 2020-05-11

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 53

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun, §21 om ridning
Änr KFN 2020/37 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom föreslagen ändring avse-

ende ridning §21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun. Den nya skrivningen lyder:

Ridning är förbjuden på markerade motionsspår.

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badsträn-
derna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, 
Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby. 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att ställa sig bakom föreslagen ändring avseende ridning §21 i Allmän-
na lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden expedierar beslut om ändring avseen-
de ridning §21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads 
kommun till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en ändring i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun vad gäller ridning §21. 
Anledning till nuvarande ridförbud, som sträcker sig från Kronoskogen i 
norr till Juleboda i söder, baseras på en tidigare tes om markens känslighet 
och ridningens negativa påverkan. Numer finns det forskning som visar att 
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

markstörning är en förutsättning för att bevara och utveckla naturvärden 
på sandiga marker. Ridning är ett exempel på sådan markstörning. Kristi-
anstads kommuns ekologer bekräftar detta. Nuvarande tillämpade ridför-
bud gäller för ett område som sammanfaller med flera statliga naturreser-
vat där ridning regleras i föreskrifter och bestämmelser. I naturreservaten 
Gropahålet och Äspet är ridning helt förbjuden och i naturreservaten Lille-
sjö och Friseboda är ridning förbjuden förutom på anvisad led. Utöver detta 
finns det förslag på kommande kommunalt naturreservat i Södra Äspet, där 
ridning troligen kommer vara tillåten på anvisad plats.

Eftersom det dels inte längre finns skäl att skydda marken mot omrörning i 
nämnda område, dels fortsatt kommer att finnas begränsningar kring 
ridning där det är befogat, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 
ridförbudet i området upphävs.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom föreslagen ändring avse-

ende ridning §21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun. Den nya skrivningen lyder:

Ridning är förbjuden på markerade motionsspår.

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badsträn-
derna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, 
Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby. 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att ställa sig bakom föreslagen ändring avseende ridning §21 i Allmän-
na lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden expedierar beslut om ändring avseen-
de ridning §21 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads 
kommun till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-19

Bilaga 1 - nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter, §21 ridning 

Bilaga 2 - nytt förslag allmänna lokala ordningsföreskrifter, §21 ridning 

Bilaga 3 - nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter med markerade 
ändringar, §21 ridning 

Bilaga 4 - Karta med nuvarande tillämpat ridförbud samt naturreservat och 
naturfondsmark inritat

Bilaga 5 - Ridförbud inom fastigheten Horna 3:12 

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 54

Föreningar med skulder 2020
Änr KFN 2020/63 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna

Nämndens behandling
Yrkanden

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att information 
om föreningar med skulder endast ges som informationspunkt vid sittande 
möte.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kultur- 
och fritidsnämnden beslutar enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
till beslut.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta ”Riktlinjer – förfallen skuld 
till kommunala idrottsanläggningar” under 2015, KFN 2015/24. Riktlinjer-
na säger att kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år ska informe-
ras om vilka föreningar som har förfallna skulder. Den 2020-05-19 är 
statusen på förfallna skulder enligt följande.

IFK Kristianstad 97 952 kr 
Kristianstad Handbollsklubb 9 913 kr 
Kristianstads Fibromyalgiförening 6 523 kr
Vilan BOIS 5 338 kr
Alhassan Kulturförening 5 335 kr
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

C4 Integrationsförening 3 960 kr
Skånes Handbollsförbund 1 940 kr
Österslövs IS 1 210 kr
RF-SISU Skåne 893 kr
Afrikanska Ungdomsföreningen i Skåne 835 kr
Samen 762 kr
Ungdomars förening Kristianstad 726 kr
Silly Squadron 638 kr

Om en förening begär anstånd på en faktura förlänger Kristianstads kom-
mun betalningstiden med 90 dagar från ordinarie förfallodatum. Anståndet 
gäller för företag och organisationer för fakturor som rör avgifter för vatten 
och avlopp, hyror för lokaler, arenor och anläggningar samt tillstånd och 
tillsyn. Ett antal föreningar har begärt anstånd och är därför inte med i 
sammanställningen.

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

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-19

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 55

Utredning och förslag kring badplats vid havet, 
anpassad för personer med funktionsnedsättning
Änr KFN 2020/64 10.8.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget med en place-

ring av en badplats vid havet anpassad för personer med funktions-
nedsättning, vid befintlig badplats i anslutning till Furuboda Folkhög-
skola

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 
medel för investeringskostnad till trädäck och betongramp, kostnads-
beräknad 2020 till ca 6,2 miljoner kronor

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 
medel för investeringskostnad till ombyggnad av befintligt service-
hus, omläggning av befintlig asfaltslinga och breddning och lagning 
av befintlig trätrall, kostnadsberäknad 2020 till ca 1 miljon kronor

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 
medel för den ökade drift- och underhållskostnaden, kostnadsberäk-
nad 2020 till 85 000 kronor

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fick ärendet ”Medborgarförslag – Bygg en 
badbrygga eller ramp för rullstolsburna”, KS 2014/689, för beslut. Under 
2015, KFN 2014/159, tillstyrkte kultur- och fritidsnämnden medborgarför-
slaget att anlägga en badbrygga med tillhörande soldäck vid havet för 
personer med funktionsnedsättning. Samtidigt fick kultur- och fritidsför-
valtningen i uppdrag att, tillsammans med tekniska förvaltningen, utreda 
kostnader och placering.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tillsammans med representanter för Föreningen Furuboda och Kommuna-
la rådet för funktionsnedsatta, har kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen utrett frågan. Förslaget är en placering vid den 
befintliga badplatsen i anslutning till Furuboda Folkhögskola. Investerings-
kostnaden är totalt beräknad till ca 7,24 miljoner kronor utifrån 2020 års 
kostnadsbild, varav ramp och tillhörande trädäck till ca 6,2 miljoner kronor 
samt åtgärder för befintliga delar till ca 1 miljon kronor. Den årliga drift- 
och underhållskostnaden beräknas öka med cirka 85 000 kronor. Vid ett 
beslut utifrån förslaget kvarstår flertalet tillstånd som måste sökas och 
beviljas, innan en byggnation är möjlig.

Kultur- och fritidsnämnden har inte utrymme i budgeten för den investe-
ringskostnad eller drift- och underhållskostnad som krävs för anläggandet 
av badplatsen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att kultur- 
och fritidsnämnden tar förslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget med en place-

ring av en badplats vid havet anpassad för personer med funktionsned-
sättning, vid befintlig badplats i anslutning till Furuboda Folkhögskola

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta me-
del för investeringskostnad till trädäck och betongramp, kostnadsbe-
räknad 2020 till ca 6,2 miljoner kronor

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta me-
del för investeringskostnad till ombyggnad av befintligt servicehus, om-
läggning av befintlig asfaltslinga och breddning och lagning av befintlig 
trätrall, kostnadsberäknad 2020 till ca 1 miljon kronor

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta me-
del för den ökade drift- och underhållskostnaden, kostnadsberäknad 
2020 till 85 000 kronor
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-19

Kostnadssammanställning - badplats vid havet, anpassad för personer med 
funktionsnedsättning, 2020-05-19

Ritning 1-3 - badplats vid havet, anpassad för personer med funktionsned-
sättning, 2020-05-08

Beslut i kultur- och fritidsnämnden, KFN 2014/159, 2015-04-23

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 56

Tillfälligt förändrad beräkningsgrund för kommunalt 
aktivitetsstöd utifrån covid-19 vår 2020
Änr KFN 2020/65 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den redovisningsperiod, vår 

2019 alternativt vår 2020, som för respektive förening innebär högst 
antal redovisade deltagartillfällen är den redovisningsperiod som ligger 
till grund för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd för vår 2020

Sammanfattning
Det kommunala aktivitetsstödet betalas ut två gånger per år. Under hösten 
be-talas bidraget ut för den verksamhet som föreningarna genomfört och 
redovisat för våren, 1 januari-30 juni. Fördelningen sker proportionerligt 
till föreningarna, utifrån antalet redovisade deltagartillfällen.

Föreningslivet drabbas hårt av restriktioner utifrån covid-19, vad gäller 
verk-samhet och ekonomi. Det innebär samtidigt att det finns flera före-
ningar som säkerligen har haft ett mindre antal deltagartillfällen redovisa-
de för vår 2020 än vad som hade varit fallet utan covid-19. För att nuvaran-
de situation ska påverka föreningslivet så lite som möjligt föreslår kultur- 
och fritidsförvaltningen att den redovisningsperiod, vår 2019 alternativt 
vår 2020, som för respektive förening innebär högst antal redovisade 
deltagartillfällen är den redovisningsperiod som ligger till grund för utbe-
talning av kommunalt aktivitetsstöd för vår 2020.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den redovisningsperiod, vår 
2019 alternativt vår 2020, som för respektive förening innebär högst 
antal redovisade deltagartillfällen är den redovisningsperiod som ligger 
till grund för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd för vår 2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-15

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 57

Ansökan om projektbidrag för ett sommarcamp 
2020. Åhus Handbollens Ungdomssällskap
Änr KFN 2020/66 10.10.3

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Åhus Handbollens Ungdoms-

sällskap projektbidrag för genomförande av Sommarcamp 2020

Sammanfattning
Åhus Handbollens Ungdomssällskap ansöker om 42 275 kronor i projektbi-
drag för genomförande av ett internt sommarcamp för spelare i sina egna 
lag, födda 2007-2009. Sommarcampen planeras att genomföras 3-5 au-
gusti.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte att det finns möjlighet att ge pro-
jektbidrag till föreningar som genomför interna läger. Dessa får ses som en 
del av den ordinarie verksamheten i en förening. Det finns möjlighet för 
föreningen att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för lägret.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Åhus Handbollens Ungdoms-

sällskap projektbidrag för genomförande av Sommarcamp 2020

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-06

Åhus Handbollens Ungdomssällskaps projektbidragsansökan, 2020-03-23
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Sammanträdesdatum
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Åhus Handbollens Ungdomssällskaps komplettering till projektbidragsan-
sökan, 2020-04-29

Barnchecklista Kristianstads kommun
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 58

Remiss - Initiera drogförebyggande arbete på 
fritidsgårdarna i Kristianstads kommun
Änr KFN 2020/50 10.7.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen utifrån vad som anförs 

i tjänsteutlåtandet

 Remissen anses därmed besvarad

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där man vill att kultur- 
och fritidsnämnden, i samråd med Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF), 
medverkar i ett arbete för att ge barn och unga vuxna information om 
droger och dess skadeverkningar samt initierar ett drogförebyggande 
arbete på fritidsgårdarna. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på 
remiss av kommunledningskontoret.

Kristianstads Fritidsgårdsforum har i sina stadgar målsättningar för ett 
drogförebyggande arbete. Föreningen har en antagen drog- och alkoholpo-
licy samt en handlingsplan för drogförebyggande arbete. KFGF arbetar på 
olika sätt drogförebyggande, t ex i samverkan med Kristianstads kommun. 
Föreningen deltar i så kallade spindelgruppsmöten, en samverkan mellan 
skola, socialtjänst och polisen. Informationsmaterial om narkotika och dess 
negativa påverkan finns tillgängligt på fritidsgårdarna.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under hösten 2020, i dialog med KFGF, 
revidera avtalet för att gälla från 1 januari 2021. Här kommer även det 
drogförebyggande arbetet bli ett särskilt fokus. Samtidigt ser inte kultur- 
och fritidsförvaltningen att utbildningsinsatser för att ge barn och unga 
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Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

vuxna information om droger och dess skadeverkningar ligger inom nämn-
dens verksamhetsområde.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen utifrån vad som anförs i 

tjänsteutlåtandet

 Remissen anses därmed besvarad

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-15

Kristianstads Fritidsgårdsforums drog- och alkoholpolicy

Kristianstads Fritidsgårdsforums handlingsplan för drogförebyggande 
arbete

Motion – initiera drogförebyggande arbete på fritidsgårdarna i Kristian-
stads kommun

Remiss på motionen från kommunledningskontoret

Barnchecklista Kristianstads kommun
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KFN § 59

Redovisning av beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag
Änr KFN 2020/72 10.1.1

Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som 
fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som 
inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige.

Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över 
beslutade medborgarförslag 2020-06-04 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2020-06-04.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-05-11

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden 
per 2020-06-04. 
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Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den per 2020-06-04.

Barnchecklista Kristianstads kommun
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KFN § 60

Ansökan om bidrag för sommarkoloni 2020. KFUM 
Kristianstad
Änr KFN 2020/78 10.10.3

Beslut
 KFUM Kristianstad beviljas 165 000 kronor i bidrag för genomföran-

de av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Bidraget betalas ut under förutsättning att dag- och övernattningslä-
ger är möjligt att genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv 
med anledning av covid-19

 KFUM Kristianstad ansvarar för att lägren genomförs utifrån de re-
kommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten anger

 Pengarna tas från verksamhet 302

Sammanfattning
KFUM Kristianstad ansöker om 191 000 kronor i bidrag för dag- och över-
nattningsläger i Åhus sommaren 2020. Daglägret genomförs under de tre 
första veckorna på sommarlovet, samt ett övernattningsläger under vecka 
33. Till lägret inbjuds elever i årskurs f-6, som är bosatta i Kristianstads 
kommun. Varje år deltar cirka 200 barn.

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer att kollo och 
liknande lägerverksamheter kan genomföras i sommar. Kultur- och fritids-
förvaltningen föreslår att bidrag beviljas och att KFUM Kristianstad ansva-
rar för att lägren genomförs utifrån de rekommendationer och restriktio-
ner som Folkhälsomyndigheten anger. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden
 KFUM Kristianstad beviljas 165 000 kronor i bidrag för genomförande 

av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus

 Bidraget betalas ut under förutsättning att dag- och övernattningsläger 
är möjligt att genomföra utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med 
anledning av covid-19

 KFUM Kristianstad ansvarar för att lägren genomförs utifrån de rekom-
mendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten anger

 Pengarna tas från verksamhet 302

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-02

KFUM Kristianstads ansökan om bidrag, 2020-06-02

KFUM Kristianstads komplettering till ansökan om bidrag, 2020-06-02
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