
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 

 
Plats och tid  
 

Rum 109, kl 13:00-15.20 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Leif Sivtoft (S) 

 Ann Bertilsson (S) Monica Roos (M) Lena Holst (C) 

 Jörgen Johnsson (L) Camilla Ottosson (KD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Leif Seth (SD) Christian Holstein (SD)       

                   

                   

                   
Ersättare Annika Carlsson (L) Torvald Bennäs (L) Björn Jönsson (S) 
 Håkan Hellberg (S)             
                   
                   

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

kulturstrateg 

 Peter Rosengren, 
nämndsekreterare Maria Mera, controller Henrik Alvesson, fritidsstrateg 

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

 2020-09-28, kl 15.00, Rådhus Skåne, plan 5 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Peter Rosengren 

61-73 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Therese Sturesson (S)         

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2020-09-17 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne, plan 5 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 61 

Information 
Änr KFN 2020/80 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

 
Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerar om skatepark i Åhus 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerar om att Underhållningspatrul-
len flyttar Alice i Underlandet 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerar om vad som händer på tea-
tern under hösten 2020 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerar om arbetet kring nytt avtal med 
KFGF 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerar om rekryteringen av ny bad-
huschef 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerar om avslutningen av Aktivera 
mera och sommarlovsaktiviteter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 62 

Delgivningar 
Änr KFN 2020/81 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-05-20---2020-09-01 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-05-20---2020-09-01 till handlingarna 

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

perioden 2020-05-20---2020-09-01 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Beslut KS 2020-05-20 Skjut på beslutsprocessen till hösten 

Beslut KS 2020-05-20 Förstärkt kommunalt aktivitetsstöd år 2020 

Beslut KS 2020-05-20 Verksamhetsberättelse – Arbetet med barnkonven-
tionen i Kristianstads kommun 

Verksamhetsberättelse – Arbetet med barnkonventionen 2019 

Beslut KS 2020-05-20 EU-projektanalys (EPA) för Kristianstads kommun 

Månadsrapport Kristianstads badrike maj 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Månadsrapport budget kultur- och fritidsnämnden juli 2020 

Personalrapport kultur- och fritidsförvaltningen juli 2020 

Beslut beviljat bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Framtidens fri-
luftsliv – Kristianstads kommuns friluftsplan” i Kristianstads kommun, 
Länsstyrelsen Skåne 

Beslut beviljat bidrag till Kristianstads kommuns Kulturgala 2020, Spar-
banks-stiftelsen 1826 

Beslut beviljat bidrag till Kristianstads kommuns C4-läger 2020, Spar-
banksstiftelsen 1826 

Skrivelse om framtiden för Färlövs folk- och skolbibliotek, 2020-05-25 

Följebrev för protestlistor mot nedläggning av Färlövs bibliotek, 2020-05-
25 

Protestlistor mot nedläggning av Färlövs bibliotek, 2020-05-25 

KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen juni 2020, 2020-05-25 

Protestlistor mot nedläggningen av Linderöds bibliotek, 2020-08-20 

Skrivelse om framtiden för Linderöds bibliotek, 2020-08-26 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 63 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2020/82 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-05-20---2020-09-01 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-05-20---2020-09-01 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-05-20---2020-09-01 till handling-
arna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Redovisning av delegeringsbeslut,  

Beslut om flexibel verksamhet med pop up-bibliotek sommar och höst 
2020 

Beslut om projektbidrag på 50 000 kronor till Kristianstads Damfotbolls-
förening, KDFF, för Still in Motion 2020 

Beslut om semester för förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslut om 3000 kronor i projektbidrag till Huaröds Häst- och Sportföre-
ning, för utveckling av ny gren – fälttävlan 

Beslut om 10 000 kronor i projektbidrag för digital föreställning Skånska 
Operan himmavid, 10 juli 2020 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 64 

Delårsbokslut 2020 
Änr KFN 2020/95 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delårsbokslut för 

2020 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till delårsbokslut per 
31/8 2020. Delårsbokslutet innehåller en textredovisning med måluppfyl-
lelse av de fyra perspektiven samt en uppföljning av styrkortet. 

Den ekonomiska redovisningen pekar sammantaget på ett minusresultat 
med 0,5 mkr. Intäktsbortfall relaterat till minskad uthyrning av idrottsan-
läggningar, inställda föreställningar på Kristianstads teater samt minskade 
besök Tivolibadet. Detta balanseras upp något av inställda arrangemang, ej 
fullt ut utnyttjade projektbidrag och minskat behov av timanställd perso-
nal. 

Prognos gällande investeringsbudget pekar på en genomförandegrad på 82 
%.  

Uppföljningen av styrkortet visar rött för besökstal och publikmängd, 
starkt påverkat av pågående Coronapandemi. För övrigt visar måluppfyllel-
sen grönt för deltagande i Barbackas kursverksamhet, pågående arbete 
inom friluftsliv samt framtagande av handlingsplaner samt gult för utlåning 
och deltagande i Kulturnyckeln. 

Frisktalet pekar mot rött och sjukfrånvaro mot gult under medarbetarper-
spektivet. För perspektivet ekonomi beräknas måluppfyllelsen bli grön 
trots rådande läge. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delårsbokslut för 

2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-01 

Delårsbokslut 2020 med styrkort 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 65 

Granskning av barn och ungdomars psykiska ohälsa 
- kultur- och fritidsnämndens styrning och 
uppföljning av fritidsgårdsverksamheten 
Änr KFN 2020/90 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden besvarar kommunrevisionens rekommen-

dationer utifrån vad som anförs i tjänsteutlåtandet 

 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunrevisionen granskat barn- och utbildnings-
nämndens, arbete och välfärdsnämndens och kultur- och fritidsnämndens 
arbete med barn och ungdomars psykiska ohälsa. För kultur- och fritids-
nämnden gäller granskningen nämndens  styrning och uppföljning av 
fritidsgårdsverksamheten.  

Kommunrevisionen rekommenderar att kultur- och fritidsnämnden bör sä-
kerställa att de överläggningar som sker med Kristianstads Fritidsgårdsfo-
rum dokumenteras samt att nämnden bör se över hanteringen av avtalet 
med Kristianstads Fritidsgårdsforum för att säkra en korrekt formell han-
tering.    

Möten mellan kultur- och fritidsnämndens presidium, företrädare för 
förvaltningen och Kristianstads Fritidsgårdsforum dokumenteras sedan 
maj 2020. Under hösten 2020 revideras avtalet för att gälla från 2021-01-
01. I samband med detta förtydligas skrivningar för att bli formellt korrek-
ta avseende hur avtalet löper. 

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

9



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden besvarar kommunrevisionens rekommen-
dationer utifrån vad som anförs i tjänsteutlåtandet 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-11 

Granskningsrapport: Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa, Kommunrevisionen/PwC, 2020-06-17 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 66 

Bidragsbestämmelser - förslag på tilläggskrivning för 
kommunalt aktivitetsstöd 
Änr KFN 2020/102 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden gör följande tillägg till nuvarande bidrags-

bestämmelser avseende kommunalt aktivitetsstöd: 

 Undantag är föreningar som har sin verksamhet tydligt koncentrerad 
till respektive halvårsskifte (december-januari och juni-juli). För dessa 
föreningar gäller att uppnå minst 30 sammankomster på helårsbasis 

 Tillägget gäller från och med redovisningsperioden 1 januari-30 juni 
2020 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett tillägg till nuvarande bidrags-
bestämmelser för det kommunala aktivitetsstödet. Nuvarande bestämmel-
ser, beslutade av kultur- och fritidsnämnden under 2018, säger att en 
förening ska genomföra minst 15 sammankomster per halvår/redovis-
ningsperiod för att beviljas bidrag. Redovisningsperioderna är januari-juni 
samt juli-december.  

Bestämmelsen kan påverka föreningar vars verksamhet är tydligt koncen-
trerad till respektive halvårsskifte, december-januari eller juni-juli, nega-
tivt. Ett aktuellt exempel är Christianstads Segelsällskaps verksamhet. 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden gör följande tillägg till nuvarande bidrags-
bestämmelser avseende kommunalt aktivitetsstöd: 

 Undantag är föreningar som har sin verksamhet tydligt koncentrerad 
till respektive halvårsskifte (december-januari och juni-juli). För dessa 
föreningar gäller att uppnå minst 30 sammankomster på helårsbasis 

 Tillägget gäller från och med redovisningsperioden 1 januari-30 juni 
2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-27 

Bidragsbestämmelser kommunalt aktivitetsstöd 2020 – förslag på tillägg 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 67 

Ansökan om dispens för kommunalt aktivitetsstöd. 
Christianstads Segelsällskap 
Änr KFN 2020/83 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Christianstads Segelsällskap 

dispens för kommunalt aktivitetsstöd då föreningen kan söka för hela 
verksamhetsperioden utifrån tillägg i bidragsbestämmelserna 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Christianstads Segelsällskap 
kommunalt aktivitetsstöd retroaktivt 

 

Sammanfattning 
Christianstads Segelsällskap har inkommit med en skrivelse då kultur- och 
fritidsnämndens ändrade bidragsbestämmelser för det kommunala aktivi-
tets-stödet, KFN 2018/177, har påverkat dem negativt. Nuvarande be-
stämmelse säger att en förening ska genomföra minst 15 sammankomster 
per halvår/redovisningsperiod, jan-juni samt juli-dec, för att beviljas bi-
drag. Det påverkar Christianstads Segelsällskap, vars verksamhet är kon-
centrerad till sommarmånaderna med start efter midsommarhelgen. Före-
ningen ansöker om dispens så att föreningen kan få bidrag även för de 
aktiviteter som sker i slutet på juni och om möjligt även dispens retroaktivt 
för 2019 års verksam-het. 

Utifrån att kultur- och fritidsnämnden beslutat om tillägg till nuvarande bi-
dragsbestämmelser för det kommunala aktivitetsstödet innebär det att 
Christianstads Segelsällskap kan erhålla aktivitetsstöd för hela verksam-
hetsperioden. Dispens blir därmed inte aktuellt att bevilja. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår inte heller att dispens beviljas retroaktivt då 
dessa medel redan är förbrukade. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Christianstads Segelsällskap 

dispens för kommunalt aktivitetsstöd då föreningen kan söka för hela 
verksamhetsperioden utifrån tillägg i bidragsbestämmelserna 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Christianstads Segelsällskap 
kommunalt aktivitetsstöd retroaktivt 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-27 

Christianstads Segelsällskaps ansökan om dispens, 2020-06-23 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 68 

Ansökan om projektbidrag för Kids in Motion 2020. 
Kristianstads Damfotbollsförening 
Änr KFN 2020/101 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Damfotbollsförening 

50 000 kronor i projektbidrag för Kids in Motion 2020 

 Projektbidrag betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
co-vid-19 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Damfotbollsförening ansöker om 50 000 kronor i projektbi-
drag för genomförande av Kids in Motion, ett spontanidrottsprojekt som 
uppmanar till olika former av fysisk aktivitet och är öppet för alla barn och 
ungdomar. Föreningen räknar med att anordna 24 träffar, varav 13 av dem 
sker efter det att ansökan inkom till kultur- och fritidsnämnden. Under 
2020 sker ett extra fokus på att genomföra aktiviteter på Gamlegården, 
Österäng samt Charlottesborg/Vilan. Målet är att aktivera minst 500 per-
soner. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Damfotbollsförening 

50 000 kronor i projektbidrag för Kids in Motion 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-24 

Kristianstads Damfotbollsförenings projektbidragsansökan, 2020-05-20 

Projektbeskrivning Kids in motion, 2020-05-20 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 69 

Förslag till beslut om tillfällig anpassning av 
bidragsmodell för studieförbunden i Kristianstads 
kommun med anledning av Covid-19 pandemin 
Änr KFN 2020/98 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att undanta 2020 års studieför-

bundsverksamhet i Kristianstads kommun som underlag för komman-
de bidragsberäkning av studieförbundsbidrag och ersätta underlaget 
med 2019 års studieförbundsverksamhet 

 

Sammanfattning 
Studieförbundens verksamhet påverkas negativt av den pågående Covid-19 
pandemin. Folkbildningsrådets har fattat beslut om att undanta 2020 års 
volymer från framtida beräkningar av bidrag till studieförbunden. Region 
Skånes kulturnämnds har fattat beslut att följa Folkbildningsrådets prin-
cipbeslut om att undanta 2020 års volymer från framtida beräkning av 
bidrag till studieförbunden i Skåne med anledning av Covid-19 pandemin 
samt informera kommunerna i Skåne. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
följt utvecklingen nationellt och regionalt och föreslår att Kristianstads 
kommun väljer att följa motsvarande princip för beräkning av studieför-
bundens verksamhet, det vill säga att 2020 års volymer undantas från 
framtida beräkning av bidragen till studieförbund med verksamhet i Kristi-
anstads kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att undanta 2020 års studieför-

bundsverksamhet i Kristianstads kommun som underlag för komman-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

de bidragsberäkning av studieförbundsbidrag och ersätta underlaget 
med 2019 års studieförbundsverksamhet 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-12 

Region Skånes Kulturförvaltning: Information om tillfällig anpassning av 
bidragsmodellen för studieförbunden i Skåne med anledning av Covid-19, 
2020-07-01 

Region Skånes kulturnämnd, Utdrag ur protokoll 2020-06-18, § 32 

Folkbildningsrådets styrelseprotokoll 2020-04-22 § 9 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 70 

Ansökan om arrangörsstöd 2020. Åhus 
föreläsningsförening 
Änr KFN 2020/97 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd till Åhus föreläs-

ningsförening om 10 000 kr för föreläsningar 2020  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 

 

Sammanfattning 
Åhus föreläsningsförening grundades 1938 och arrangerar årligen 10-12 
föreläsningar och mindre musikframträdande på Åhusgården öppna för 
allmänheten.  Föreningen har runt 260 medlemmar och verksamheten 
finansieras till stor del av medlemsavgifter, entréavgifter, sponsring och 
bidrag.  

Föreningen följer Folkhälsomyndigheternas direktiv. Under januari till 
första veckan i mars genomfördes fem föreläsningar. Inför hösten planeras 
för ytterligare sex föreläsningar med start i oktober.  

Föreningen är väl etablerad programverksamhet i Åhus och är med sina ar-
rangemang en del av det totala kulturutbudet i Kristianstads kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd till Åhus föreläs-

ningsförening om 10 000 kr för föreläsningar 2020  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 

19



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-25 

Ansökan om arrangörsstöd för Åhus föreläsningsförening, 2020-06-10  

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 71 

Kulturpris 2020 
Änr KFN 2020/84 

Beslut 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommun kul-
turpris 2020 på 50 000 kronor tilldelas André Wolff med motive-
ringen: 

2020 års kulturpristagare är en internationellt erkänd fotograf, 
uppvuxen i Åhus, baserad i Paris och Beirut. Hans bildvärld är berö-
rande, stark och rik på kontraster. Den skiftar mellan fotoreportage 
från utsatta krissituationer i Afrika, Georgien, Mellanöstern till mo-
devärldens färgstarka designgalleri och porträtt av modeikoner. 
Framgångsrikt representerad i tidningar över hela världen - New 
York Times, Sunday Times, Guardian, National Geographic, Vogue, 
Elle och med uppdrag för bland annat Chanel, Dior, Filippa K, och 
Peak Performance - tar han sig tiden att regelbundet återvända, 
men också stanna till i sin hembygd. 

Hans foton syns i olika utställningssammanhang vid nationella och 
internationella kulturinstitutioner i bland annat Stockholm, Wien 
och Tokyo och han är representerad i samlingen på Victoria and Al-
bert Museum i London. Han har tidigare tilldelats Awards Picto Pri-
ze “Jeune Photographie de Mode” (2000), Hasselblad Foundation 
Artist Residence Grant in Capri (2010), Längmanska Kulturfonden 
för att publicera sin första bok “Kings of Faro” (2015) som lyfter 
samspelet mellan natur och människa.  

Årets kulturpristagare har världen som arbetsfält men kommer se-
dan 2015 årligen under vårvintern tillbaka till Kristianstad för att i 
sitt pågående fotoprojekt dokumentera Sveriges lägsta punkt och 
dess närliggande naturområde inom Kristianstads Vattenrike. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

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

Utdelningen av kulturpris 2020 sker i samband med Kulturgalan, den 23 
oktober 2020. Prissumman är 50 000 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Att utse kulturpristagare 2020 

 Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-04 

Tidigare kulturpristagare 

Nomineringar Kulturpris 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 72 

Kulturstipendium 2020 
Änr KFN 2020/85 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommuns 

kulturstipendium 2020 på 25 000 kronor går till Rickard Hass-
linger med motiveringen: 

2020 års kulturstipendium tilldelas en person med stort hjärta för 
en scenkonstform fri från ord som kan kommunicera över ålders- 
och språkbarriärer. Årets stipendiat vill ge en röst åt mim, och 
sprida den rörelsebaserade scenkonsten. 

Som tioåring inleddes intresset för skådespeleri då han äntrade te-
aterscenen på Kulturhuset Barbacka. Teaterintresset förde honom 
vidare till studier inom skådespeleri och teaterpedagogik och 
2013 tog han examen i mimskådespeleri vid Stockholms Drama-
tiska Högskola.  

Stipendiaten är en skådespelare, producent och teaterpedagog 
som brinner för att förmedla den rörelsebaserade scenkonsten. 
Han är djupt engagerad i internationella mötesplatser för mim, 
som festivalen Gbg mimefest i Göteborg och är i år aktuell i  
barnteaterföreställningen om vänskap och lek, Kurt och Kio vid 
Teater 3. 

Årets kulturstipendiat vill förmedla styrkan i mim som konstart 
och som gränsöverskridande språk.   

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Sammanfattning 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Utdelningen av Kulturstipendium 2020 sker i samband med Kulturgalan, 
den 23 oktober 2020. Stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Att utse kulturstipendiat 2020 

 Att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande, 2020-09-04 

Tidigare kulturstipendiater 

Nomineringar kulturstipendium 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 73 

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln för 
Hjärtebackes förskola - UPPHANDLING SEKRETESS 
SÄRTRYCK 
Änr KFN 2019/152 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden antar Maria Bajts skissförslag Fantastiska 

Figurer till konstnärlig gestaltning för Hjärtebackes förskola 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Föreligger skissförslag till konstnärlig gestaltning utifrån 1%-regeln för 
Hjärtebacke förskola, Kristianstad. Till den konstnärliga gestaltningen för 
Hjärtebacke förskola finns totalt 1 080 000 kronor. Plats för den konstnär-
liga gestaltningen är förskolegården, området framför den sydvästra in-
gången samt den sydvästra fasaden.  

Arbetet med projektet har letts av en sakkunnig grupp, en konstkonsult 
upphandlad enligt LOU, samt en grupp som företräder förskolan/brukarna.  

Konstkommittén fattade 2020-08-26 beslut om att förorda Maria Bajts 
skissförslag Fantastiska Figurer som konstnärlig gestaltning för Hjärtebac-
ke förskola, Kristianstad.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden antar Maria Bajts skissförslag Fantastiska 

Figurer till konstnärlig gestaltning för Hjärtebacke förskola 

 Paragrafen justeras omedelbart 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-14 

Konstkommitténs protokoll 2020-08-26 

Konstprogram Hjärtebacke förskola 2016-2021 

Skissförslag Maria Bajt  

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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