
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 310, kl 15:15-15.25 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Ann Bertilsson (S) 

 Leif Sivtoft (S) Jörgen Johnsson (L) Monica Roos (M) 

 Lena Holst (C) Annika Carlsson (L) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Björn Nordeman (SD) Christian Holstein (SD)       

                   

                   

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

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

 Peter Rosengren, 
nämndsekreterare        

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

2020-12-10, kl 16.30, Rådhus Skåne, plan 3,   

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

§ 93 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-12-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-12-31 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande

1



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 93 

Taxor 2021 
Änr KFN 2020/124 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 
1 mars 2021 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
 

Protokollsanteckning 

Vice ordförande Therese Sturesson (S) meddelar att Socialdemokraterna ej 
deltar i beslutet då taxehöjningar ej fanns med i deras budgetförslag i 
kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
mars 2021. Förslaget innehåller, utöver smärre textjusteringar och anpass-
ningar, höjda taxor med 15% för företag och vuxna privatpersoner. Kultur-
huset Barbacka, biblioteksverksamheten och Kulturkvarteret är undantag-
na från höjningen. På Kristianstads teater höjs enbart taxa för sammanträ-
den och slutna tillställningar, men kulturföreningar/kulturaktörer som får 
kommunalt bidrag, taxa 1, undantas från denna höjning. Detta görs utifrån 
besparingskrav för kul-tur- och fritidsnämnden 2021.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår införande av nolltaxa för före-
ningsarrangemang som genomförs för kommunens barn och ungdomar i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

samverkan med Kristianstads kommun. Ett exempel kan vara så kallad 
nattfotboll. 

Taxa för Kulturlägret ändras till en kostnad per dag utifrån möjlighet att 
skapa en flexibilitet kring antal lägerdagar för olika delar. Detta utifrån 
erfarenheter och dialog med lägerdeltagare. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 
1 mars 2021 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-13 

Taxor att gälla från 1 mars 2021 (förändringar jämfört med 2020 års taxor 
är rödmarkerade) 

Bilaga taxor 2021 – tävlingsmatch seniorer 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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