
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22 

 
Plats och tid  
 

Rum 114, kl 13:00-15.20 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Monica Roos (M) 

 Jörgen Johnsson (L) Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD) 

 Jessica Kilis (M) Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) 

 Carl Henrik Nilsson (SD) Leif Seth (SD)       

                   

                   

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

Övriga närvarande 
Ulrika Cedell, 
förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Peter Rosengren, 

nämndsekreterare 

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller Henrik Alvesson, fritidsstrateg 

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

 2020-10-28, kl 15.30, Rådhus Skåne 

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

74-88 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-10-28 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-11-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 74 

Information 
Änr KFN 2020/107 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen      

Museichef/landsantikvarie Anna Hansen informerar om Stiftelsen Regi-
onmuseet i Skånes verksamhet 

Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerar om skateyta i Åhus 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om arbetsmiljön på Gamlegår-
dens biblioteket samt vilka åtgärder som vidtagits 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om pågående översyn av 
Kristianstads kommuns reglementen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 75 

Delgivningar 
Änr KFN 2020/108 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-09-02---2020-10-06 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-09-02---2020-10-06 till handlingarna 

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

perioden 2020-09-02---2020-10-06 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-06 

Protokoll konstkommittén, 2020-08-26 

Protokoll namnberedningen, 2020-09-22 

Månadsrapport augusti 2020 Kristianstads Badrike 

Månadsrapport september 2020 Kristianstads Badrike 

Skrivelse från Kronan AB angående Phantom of the Opera, 2020-09-25 

Ekonomisk sammanställning av Phantom of the Opera 2020 från Kronan 
AB, 2020-09-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Meddelande från Kristianstad Rockfest om framflyttat arrangemang till 
sommaren 2021, 2020-09-30 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 76 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2020/109 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-09-02---2020-10-06 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-09-02---2020-10-06 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-09-02---2020-10-06 till handling-
arna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-10-06 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2020-10-06 

Beslut om arrangörsstöd för programverksamhet 2020. Gärds Härads 
Hembygdsförening 

Beslut om projektbidrag för öppen idrottsverksamhet 2020. Tollarps Id-
rottsförening 

Beslut om projektbidrag för konstutställning och konserter 2020. Blåher-
remöllas Vänner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslut om projektbidrag för livestreamad konsert 2020. Föreningen Some 
Band 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 77 

Redovisning intern kontroll 2020 
Änr KFN 2020/93 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2020 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av den interna kon-
trollen för 2020. Den interna kontrollen har genomförts enligt intern kon-
trollplan fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23, KFN 
2020/38. De två områden som har granskats har varit följande: 

1.  Säkerhet, larm och bevakning 

2. Kompetensförsörjning och rekrytering 

Ett av granskningsområdena har varit kommungemensamt och ett förvalt-
ningsspecifikt. Förvaltningen redovisar även sammanfattning och resultat 
för den interna kontrollen samt en självskattning över hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivs. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-08-03 

Bilaga 1 - Rapport – Säkerhet, larm och bevakning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Bilaga 2 - Rapport – Kompetensförsörjning och rekrytering 

Bilaga 3 - KFN årsrapport intern kontroll 2020 

Bilaga 4 - Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 78 

Verksamhetsavtal Stiftelsen Regionmuseet i Skåne 
Änr KFN 2020/100 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på verksamhetsavtal 

med Stiftelsen Regionmuseet i Skåne 

 Avtalet gäller från 2021-01-01 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Stiftelsen Regionmuseet i 
Skåne tagit fram ett förslag på verksamhetsavtal för att tydliggöra ramarna 
för samarbetet mellan Regionmuseet och Kristianstads kommun. 

Kristianstads kommun är tillsammans med Region Skåne och Skånes hem-
bygdsförbund Stiftelsen Regionmuseet i Skånes stiftare. Stiftelsen Regi-
onmuseet i Skåne bedriver museiverksamhet i enlighet med stiftelsens 
stadgar samt gällande lagstiftning. På uppdrag av Kristianstads kommun 
driver Regionmuseet Kristianstads konsthall, vilket regleras i särskilt avtal. 
Utöver detta hanterar Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Kristianstads kom-
muns konstsamling, enligt avtal 2005-11-22. Detta verksamhetsavtal, som 
förtydligar åtagandet, ersätter tidigare avtal om konsthantering. Till ären-
det bifogas även Stiftelsen Regionmuseet i Skånes stadgar från 1998. 

Bakgrund till föreliggande verksamhetsavtal med Stiftelsen Regionmuseet i 
Skåne är att tydliggöra i avtalsform de uppdrag Regionmuseet förväntas 
utföra för verksamhetsbidrag som utgår från Kristianstads kommun. 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur-och fritidsnämnden godkänner förslag på verksamhetsavtal 
med Stiftelsen Regionmuseet i Skåne 

 Avtalet gäller från 2021-01-01 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-14 

Bilaga 1 - Verksamhetsavtal Stiftelsen Regionmuseet i Skåne 

Bilaga 2 - 1 Stadgar för Stiftelsen Regionmuseet i Skåne, reviderad 1998-
12-07 

Bilaga 3 - 2 avtal – Rutiner för inventering av Kristianstads kommuns 
konst-samling 

Bilaga 4 - 3 avtal – Administrations- och hanteringsavgift avseende Kristi-
an-stads kommuns konstsamling 

Bilaga 5 - Avtal Kristianstads kommuns konstsamling 2005-11-22 

Bilaga 6 - Revisionsrapport konst 2019-06-05 

Bilaga 7 - Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 79 

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen 
inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2021-2022 
Änr KFN 2020/117 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan för arbetet 

med barnkonventionen inom kultur- och fritidsnämndens verksam-
hetsområde 2021-2022 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för arbetet 
med barnkonventionen inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsom-
råde. Handlingsplanen föreslås gälla 2021-2022 och bygger på den kom-
munövergripande handlingsplanen för perioden 2020-2022, där respektive 
nämnds ansvar tydliggörs.  

Handlingsplanen består av fyra delmål: Ökad kunskap i organisationen 
kring barnkonventionen och dess tillämpning; Barn är delaktiga i verksam-
hetsnära beslut som berör dem; Tydligt barnrättsperspektiv vid formella 
beslut; Utveckling av kultur- och fritidsnämndens egen verksamhet. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan för arbetet 

med barnkonventionen inom kultur- och fritidsnämndens verksam-
hetsområde 2021-2022 

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde, 2021-2022 

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2020-2022 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 80 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
2021-2022 
Änr KFN 2020/118 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan för jäm-

ställdhetsintegrering inom kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område 2021-2022 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har undertecknat CEMR - Europeiska deklarationen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att kommunen ska 
integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter ge-
nom jämställdhetsintegrering.  En strategisk utvecklingsplan för jämställd-
hetsintegrering har arbetats fram av kommunledningskontoret. Utveck-
lingsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 9 oktober 2018. Som en 
del av implementeringen ska varje förvaltning upprätta en egen handlings-
plan för jämställdhetsintegrering. Kultur- och fritidsförvaltningen hand-
lingsplan gäller för perioden 2021-2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan för jämställd-
hetsintegrering inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
2021-2022 

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 

Handlingsplan jämställdhetsintegrering inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2021-2022 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 81 

Hemställan till kultur- och fritidsnämnden om att 
överföra del av 2020 års bidrag för 
Utvecklingscentrum UNGA. Musik i Syd 
Änr KFN 2020/115 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Musik i Syds hemställan 

att få överföra eventuella resterande bidragsmedel 2020 för Utveck-
lingscentrum UNGA Musik i Syd till 2021 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun, kultur- och fritidsnämnden, ger sedan 2012 Musik i 
Syd ett årligt bidrag om 1 miljon kronor för Utvecklingscentrum, UNGA 
Musik i Syd. Musik i Syd driver inom ramen för Utvecklingscentrum projekt 
och program tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare 
i syfte att fördjupa verksamhet och utveckla nya metoder som främjar 
barns och ungas möten med musik. 

Under 2020 har hela Musik i Syds verksamhet från mitten av mars präglats 
av omställning: Ett antal aktiviteter och konserter har kunnat genomföras i 
enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer, utomhus eller 
digitalt, medan andra delar har flyttats fram i tid, vissa till nästa verksam-
hetsår. 

Musik i Syd gör utifrån Coronapandemin en hemställan till kultur- och 
fritidsnämnden om att få överföra eventuella kvarvarande medel av utbe-
talt bidrag till Utvecklingscentrum UNGA Musik i Syd för 2020 års verk-
samhet till 2021. Detta beroende på att viss planerad och garanterad verk-
samhet kan komma att flyttas till nästa år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Musik i Syds hemställan 

att få överföra eventuella resterande bidragsmedel 2020 för Utveck-
lingscentrum UNGA Musik i Syd till 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-25 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 82 

Skrivelse angående beslutat projektbidrag för 
Cyrano - med näsa för kärlek på spelplats Vinbäcken 
2020. JFK Studio / Vinbäcken Produktion 
Änr KFN 2020/121 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar JFK Studio/Vinbäcken Produktion 

att flytta kvarvarande medel om 15 600 kronor till uppsättning av Cy-
rano – med näsa för kärlek sommaren 2021 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2020-01-29, KFN 2019/185, JKF 
Studio/ Vinbäcken Produktion ett projektbidrag om 85 000 kronor för 
uppsättning av sommarteatern Cyrano – med näsa för kärlek på spelplats 
Vinbäcken sommaren 2020.   

Med anledning av pågående covid-19 pandemi och Folkhälsomyndigheter-
nas restriktioner beslöt JFK Studio/Vinbäcken Produktion i maj 2020 att 
ställa in sommarens föreställning och flytta uppsättningen till sommar 
2021. JFK Studio/ Vinbäcken Produktion ansöker om att överföra kvarva-
rande projektbidrag om 15 600 kronor till uppsättningen av Cyrano – med 
näsa för kärlek sommaren 2021.   

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar JFK Studio/Vinbäcken Produktion 

att flytta kvarvarande medel om 15 600 kronor till uppsättning av Cy-
rano – med näsa för kärlek sommaren 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Skrivelse JFK Studio/ Vinbäcken Produktion, 2020-09-28 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 83 

Skrivelse angående beslutat projektbidrag för Alice i 
Underlandet på Kristianstads Teater 2020. 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening 
Änr KFN 2020/119 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Underhållningspatrullen ekono-

misk förening att överföra kvarvarande projektbidrag om 75 000 kro-
nor till uppsättningen av Alice i Underlandet 2021 på Kristianstads Te-
ater 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beviljade, 2019-12-05, KFN 2019/168, Under-
hållningspatrullen ett projektbidrag om 375 000 kronor för uppsättning av 
Alice i Underlandet hösten 2020.  

Underhållningspatrullen påbörjade våren 2020 arbetet med uppsättningen 
av Alice i Underlandet. Men anledning av pågående Covid-19 pandemi och 
Folkhälsomyndigheternas restriktioner beslöt Underhållningspatrullen i 
juli 2020 att lägga ner höstens föreställning och flytta produktion till 2021.  

Underhållningspatrullen ansöker i sin skrivelse om att överföra kvarvaran-
de 75 000 kronor till produktionen av Alice i Underlandet 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Underhållningspatrullen ekono-

misk förening att överföra kvarvarande projektbidrag om 75 000 kro-
nor till uppsättningen av Alice i Underlandet 2021 på Kristianstads Te-
ater 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Skrivelse angående projektbidrag, Underhållningspatrullen, 2020-09-16 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 84 

Ansökan om projektbidrag för Kristianstad 
International Eventing, fälttävlan 2020. Gärds 
Härads Ryttarförening 
Änr KFN 2020/112 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Gärds Härads Ryttarförening        

25 000 kronor i projektbidrag för genomförande av Kristianstad Inter-
national Eventing 2020 

 Pengarna betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genom-föras utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
covid-19 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

 

Sammanfattning 
Gärds Härads Ryttarförening ansöker om 50 000 kronor i projektbidrag för 
genomförande av Kristianstad International Eventing, fälttävlan 24-26 
oktober 2020. Föreningen beskriver i ansökan den tävlingsbrist som upp-
stått utifrån att flertalet tävlingar ställts in under året på grund av covid-19. 
Denna brist har föranlett ett behov av en internationell tävling i Sverige, 
och Gärds Härads Ryttarförening har blivit tillfrågad om att arrangera en 
internationell fälttävlan. Föreningen har ett anmälningsstopp på 120 eki-
page, i dagsläget (2020-10-01) är det 110 ekipage anmälda i de 5 olika 
tävlingskategorierna. En av tävlingskategorierna riktar sig till ungdomar. 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Gärds Härads Ryttarförening        
25 000 kronor i projektbidrag för genomförande av Kristianstad Inter-
national Eventing 2020 

 Pengarna betalas ut under förutsättning att projektet är möjligt att 
genom-föras utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv med anledning av 
covid-19 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-22 

Ansökan om projektbidrag Gärds Härads Ryttarförening, 2020-09-16 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 85 

Skrivelse angående önskemål om förändrad 
användning av beviljat investeringbidrag. 
Kristianstads Ridklubb 
Änr KFN 2020/123 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Ridklubb att använda 

tidigare beviljat investeringsbidrag på 50 000 kronor till nytt underlag i 
stora ridhuset   

 Investeringsbidraget kan endast användas till genomförda åtgärder 
som skett efter det att föreningen skickat in skrivelsen till kultur- och 
fritidsnämnden 

 Investeringen ska vara redovisad senast vår 2022 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Ridklubb anger i sin skrivelse ett önskemål att kultur- och fri-
tidsnämnden godkänner en annan användning av det investeringsbidrag på 
50 000 kronor som beviljades 2019 för uppförande av uteboxar. Covid-19 
har drabbat föreningen hårt med inställda tävlingar, minskat medlemsantal 
och intäkter. Utifrån denna situation finns i dagsläget inget behov av den 
planerade investeringen av uteboxar. 

Det är till nytt underlag som föreningen vill använda investeringsbidraget, 
ett utbyte som sker vart 3-5 år och kostar cirka 100 000 kronor. Kultur- 
och fritidsförvaltningen föreslår att redan beviljat investeringsbidrag kan 
användas till nytt underlag. 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Ridklubb att använda 
tidigare beviljat investeringsbidrag på 50 000 kronor till nytt underlag i 
stora ridhuset   

 Investeringsbidraget kan endast användas till genomförda åtgärder 
som skett efter det att föreningen skickat in skrivelsen till kultur- och 
fritidsnämnden 

 Investeringen ska vara redovisad senast vår 2022 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Skrivelse Kristianstads Ridklubb, 2020-09-30 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 86 

Namnsättning av central parkyta i Kristianstad, del 
av Kristianstad 4:4 
Änr KFN 2020/94 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar namnsätta parkytan på Norr i 

Kristianstad till Bastionsparken 

 

Sammanfattning 
På Norr i Kristianstad finns sedan drygt hundra år tillbaka en parkyta om 
cirka en hektar. Parkytan frambringades i slutet av 1800-talet och hade 
under början av sin existens ett varierande antal namn som alla involvera-
de ordet ”Tivoli”. Namn som förekom var Norra Tivoli och Östra Tivoli med 
innebörden att detta var en ytterligare tivolipark i stadsbilden utöver 
Tivoliparken längs med Helge å. Ytterligare ett smeknamn som förekom var 
”de fattigas Tivoli” i kontrast till de mer välbemedlade samhällsklassernas 
brukande av parken mellan Västra Boulevarden och Helge å.  

Vid namnsättning idag bör förväxlande namnsättning i allra högsta grad 
undvikas. Namnberedningen förslår därför inte att parkytan namnsätts 
med ordet ”Tivoli” i sig, utan att namnsättningen istället sker utifrån kul-
turarvet på platsen i fråga. I omedelbar närhet till parkytan finns idag kvar 
den enda större synliga resten av det som en gång var fästningsstaden 
Christianstad, nämligen Bastion Konungen. Marken där parken ligger idag 
var därtill tidigare en del av den östra fästningsvallen och östra vallgraven. 
Namnberedningen föreslår därför namnsättningen Bastionsparken. 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter parkytan på Norr i Kristianstad 
till Bastionsparken 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 

Karta militärhistoria Kristianstad innerstad 

Artikel Kristianstadsbladet, 1894-05-12 

Foto Bastionsparken 

Protokoll namnberedningen, 2020-09-22 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 87 

Namnsättning av vägar inom kvarteret Revisorn 8 
och 31 mfl 
Änr KFN 2020/113 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar namnsätta vägar inom kvarteret 

Revisorn 8 och 31 mfl till Beatas väg respektive Thotts väg 

 

Sammanfattning 
I Härlöv planeras ett nytt bostadsområde om ca 45 bostäder, i samband 
med detta behöver nya vägar namnsättas. I området finns sedan tidigare 
flera vägar namnsatta efter personer med koppling till närliggande Lillö 
och borgen där. Namnberedningen föreslår att fortsätta på samma tema, 
denna gång med en namnsättning efter en av de få kvinnor som varit inne-
havare av Lillö borg och en namnsättning efter en av de släkter som varit 
rikt förekommande i trakten. Inre vägen i området namnsätts till Beatas 
väg och yttre vägen till Thotts väg. Beatas väg efter Beata Huitfeldt, inneha-
vare och försvarare av Lillö 1658. Thotts väg efter Skånes äldsta adelssläkt, 
som var i besittning av Lillö åren 1343-1485. Namnberedningen har sam-
manträtt 2020-09-22 och föreslår kultur- och fritidsnämnden att namnsät-
ta de nya vägarna till Beatas väg och Thotts väg. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägar inom kvarteret Revisorn 

8 och 31 mfl till Beatas väg respektive Thotts väg 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-30 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Illustration ur samrådshandling för Revisorn 8 

Karta Revisorn 8 

Protokoll namnberedningen, 2020-09-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 2020-10-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 88 

Initiativärende från Socialdemokraterna i 
Kristianstad om subventionerad hyra för teatern och 
eventuella andra scener 
Änr KFN 2020/142 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera initiativärendet till 

kultur- och fritidsförvaltningen för beredning till nästkommande sam-
manträde med kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Kristianstad har inkommit med ett initiativärende 
om subventionerad hyra för teatern samt eventuella andra scener i Kristi-
anstads kommun som drabbas av coronapandemin under höst och vinter 
2020/2021 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera initiativärendet till 

kultur- och fritidsförvaltningen för beredning till nästkommande sam-
manträde med kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Socialdemokraterna i Kristianstad, 2020-10-22 
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