
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 310, kl 13:00-16.30 

 
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) Carl Henrik Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) 

 Christian Holstein (SD) Annika Carlsson (L)       

                   

                   

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

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

kulturstrateg 

 Maria Mera, controller Peter Rosengren, 
nämndsekreterare Jonna Sjöberg, HR-strateg 

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

2020-12-21, kl 12.00, Rådhus Skåne, plan 5  

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

§ 89-110 

 

 
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 
 

2020-12-21 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-01-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 89 

Information 
Änr KFN 2020/143 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen      

  
Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning 

HR-strateg Jonna Sjöberg informerar om arbetsmiljöansvar 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerar om skateyta i Åhus 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 90 

Delgivningar 
Änr KFN 2020/144 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-10-07---2020-11-23 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-10-07---2020-11-23 till handlingarna 

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

perioden 2020-10-07---2020-11-23 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 

Beslut om avslutande av ärende Ibn Rushd, 2020-10-11 

Regional kulturplan 2021-2024 

Slutrapport C4-lägret 2020 

Slutrapport avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2020 

Personalrapport kultur- och fritidsförvaltningen augusti 2020 

Personalrapport kultur- och fritidsförvaltningen september 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Månadsrapport Kristianstads badrike oktober 2020 

Utfall och analys av KLYS regionala Coronakris-enkäten hösten 2020 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 91 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2020/145 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-10-07---2020-11-23 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-10-07---2020-11-23 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-10-07---2020-11-23 till handling-
arna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2020-11-19 

Tilldelningsbeslut – Konstnärlig gestaltning Hjärtebackes förskola, 2020-
09-17  

Beslut samråd detaljplan Horna 3:12, Lysbojen 4, 2020-10-09 

Beslut granskning detaljplan del av Lasarettet 5, Östermalms park, Kristi-
anstad, 2020-11-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslut samråd detaljplan Atlas 1, Vä 2:72 mfl, 2020-11-09 

Beslut förstudie översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen, 
2020-11-17 

Beslut om arrangörsstöd om 6000 kronor till Kristianstad Filmstudio, 
2020-11-18  

Beslut om arrangörsstöd om 7000 kronor till Tollarpsbygdens Nya Före-
läsningsförening, 2020-11-19 

Beslut om projektbidrag om 13 000 kronor till Villands Härads Hembygds-
förening, 2020-11-18 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 92 

Budget 2021 
Änr KFN 2020/159 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2021 enligt kultur- 

och fritidsförvaltningens förslag, med Alliansens tilläggsyrkande 

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2021 

Nämndens behandling 
 

Yrkanden 

- Ordförande Lena Ohlsson (M) yrkar för Alliansgruppen för ett 
tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till budget 2021 enligt föl-
jande, ”då vi i våra verksamheter pga Covid - 19 troligen kommer 
vara tvungna att ställa in kulturarrangemang under kommande år 
2021, föreslår vi att omfördela medel från följande arrangemang: 

Idrottsgalan 75 tkr pausas 2021 

Bokfestivalen 250 tkr pausas 2021 

Traditionella arrangemang 80 tkr minskas 2021 med 25 tkr, till to-
talt 55 tkr 

Summa 350 tkr 

Med ytterligare 350 tkr i bidrag år 2021, får Utvecklingscentrum 
UNGA Musik i Syd, en bättre chans att ställa om sin verksamhet, då 
Kristianstads kommun pga besparingar framöver är tvungna att 
minska bidragen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Vi föreslår därför i stället att omfördela 350 tkr från kulturar-
rangemangen ovan till Utvecklingscentrum Unga Musik i Syd till ett 
bidrag på totalt 500 tkr för år 2021 

 

- Vice ordförande Therese Sturesson (S) yrkar för den socialdemo-
kratiska gruppen enligt följande ”Socialdemokraterna motsätter sig 
de besparingar som förvaltningen föreslår med anledning av de 
stora konsekvenser de får. Besparingen på 850 000 gällande Musik 
i syds Utvecklingscentrum för barn och unga kommer slå hårt då 
deras totala bidrag på 1 mkr inte lämnar mycket över att jobba  
med, här drabbas barn och unga direkt. Nedläggning av bibliotek 
motiveras bl.a. med antalet bibliotek som  finns i Malmö är för oss 
ett bevis på att det är personalgruppen som behöver ökas och filia-
lerna behöver utredas för Meröppet för att utveckla istället för att 
avveckla. Studieförbundens besparing på 775 000 kr innebär att 
det påverkar prioriteringar av kvarvarande resurser och begränsa 
möjligheten att erbjuda folkbildning studier och kultur för Kristian-
stads invånare. Det gynnar ingen allra minst de med svagast eko-
nomi och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan minska 
integrationen och lärandet av svenska språket för de som deltar i 
studieförbundens asyl- och språkundervisning. 

Att minska bidragsmöjligheterna för föreningarna är ett slag mot en 
redan ansträngd verksamhet vars del spelar stor roll för samhälls-
apparaten och det förebyggande arbetet som vi tjänar på i det långa 
loppet. 

Vår bedömning är att dessa förhållandevis små neddragningar i 
kronor räknat, sett till hela kommunens nettobudget på 5,1 miljar-
der kronor, gör en oproportionellt stor skada på viktiga verksamhe-
ter. Neddragningen om 2,8 mkr bör därför återtas. Utöver det bör 
en satsning på meröppna bibliotek inledas. 

Därför yrkar den socialdemokratiska gruppen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

1. Förslag till beslut i enlighet med Socialdemokraternas förslag 
under förutsättning att tilläggsanslag beviljas. 

2. Skicka en hemställan om tilläggsanslag från kommunstyrelsen 
på 3 mkr för att förhindra nedskärningar av kultur och fritids-
förvaltningens verksamhet. 2.8 mkr för att förhindra de direkta 
besparingar samt 200.000 kr för att utreda möjligheterna för fi-
lialbiblioteken att införa Meröppet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Alliansgruppens tilläggsyrkande mot den socialdemo-
kratiska gruppens yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslu-
tar enligt Alliansgruppens tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer Alliansgruppens tilläggsyrkande mot förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
Alliansgruppens tilläggsyrkande. 

Reservationer 

Therese Sturesson Larsson (S) reserverar sig för den socialdemokratiska 
gruppen mot beslutet till förmån för eget förslag 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till budget för 2021, 
innehållande driftbudget, investeringsbudget, styrkort och budgettext för 
2021. 

Ramen för 2021 års driftbudget är 219,4 mkr exklusive kapitalkostnader, 
vilket är en ramminskning med 2,8 mkr. 

Ramen för investeringar uppgår till 4,5 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2021 enligt kultur- 
och fritidsförvaltningens förslag 

 Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-16 

Budgettext 2021 

Förslag effektivisering 2,8 mkr 2021 

Driftbudget 2021 

Investeringsbudget 2021 

Styrkort 2021 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 94 

Översyn av taxorna med syfte att stödja aktiviteter 
riktade till barn och unga 
Änr KFN 2020/110 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner översynen av taxor med syftet 

att stödja aktiviteter riktade till barn och unga 

 

Nämndens behandling 

Protokollsanteckning 

Vice ordförande Therese Sturesson Larsson (S) lämnar för den socialde-
mokratiska gruppen följande protokollsanteckning: ”Översynen är inte i 
enlighet med andemeningen som är att se över taxorna i syfte att stödja 
aktiviteter riktade till barn och unga. Avsikten är att göra det billigare för 
barn och unga men i och med besparingskravet så kan denna utredning ej 
uppfylla sitt syfte”. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-20, KS 2019/1072, att uppdra till 
kultur- och fritidsnämnden att under år 2020 se över taxorna med syftet 
att stödja aktiviteter riktade till barn och unga.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår, utifrån Kommunstyrelsens upp-
drag, att taxor för föreningar samt taxor riktade enbart till barn och ung-
domar undantas från föreslagen höjning med 15 %. Dessutom föreslår 
förvaltningen ett införande av nolltaxa för föreningsarrangemang som 
genomförs för kommunens barn och ungdomar i samverkan med Kristian-
stads kommun. Ett exempel kan vara så kallad nattfotboll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner översynen av taxor med syftet 

att stödja aktiviteter riktade till barn och unga 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 

Kommunstyrelsens beslut KS 2019/1072, 2019-11-20 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 95 

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

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en hyresreduktion inte är 

aktuell för Kristianstads teater samt andra scener 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Therese Sturesson Larsson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen 
på en återremiss av initiativärendet gällande subvention av Kristianstads 
teater, samt eventuellt andra scener enligt följande: ”Socialdemokraterna 
anser att frågan inte är tillräckligt utredd. Utredningen behöver därför 
kompletteras med hur en hyressubvention kan se ut för arrangörer som 
kan komma att använda scenerna med hänvisning till att alla platser ej går 
att använda sig av pga restriktioner”.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Therese Sturesson Larssons 
(S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt kul-
tur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer  

Therese Sturesson Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Kristianstad har inkommit med ett initiativärende 
om subventionerad hyra vid Kristianstads Teater  och eventuellt andra 
scener i Kristianstad under höst och vinter 2020/2021. Kultur- och fritids-
nämnden remitterade 2020-10-22 §88 initiativärendet till kultur- och 
fritidsförvaltningen för utredning och beredning för beslut nästkommande 
nämnd. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en hyresreduktion inte är 

aktuell för Kristianstads teater samt andra scener 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-17 

Initiativärende Socialdemokraterna Kristianstad, Socialdemokratiska 
gruppen i kultur- och fritidsnämnden 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 96 

Verksamhetsavtal Kristianstads Fritidsgårdsforum 
Änr KFN 2020/150 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på nytt verksamhetsav-

tal med Kristianstads Fritidsgårdsforum 

 Avtalet gäller från 2021-01-01 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämndens presidie 
har i samråd med Kristianstads Fritidsgårdsforum tagit fram ett förslag på 
nytt verksamhetsavtal för kommunens fritidsgårdsverksamhet. Kristian-
stads Fritidsgårdsforum bedriver fritidsgårdsverksamhet i Kristianstad, på 
uppdrag av Kristianstads kommun.  

Förslaget på nytt avtal tydliggör övergripande områden som kommunen 
vill att Kristianstads Fritidsgårdsforum ska arbeta med och handlar bland 
annat om ett aktivt drogförebyggande arbete, hantering av orosanmälning-
ar, arbete med uppsökande verksamhet, fokus på öppettider när barn och 
ungdomar är lediga samt strävan om en jämn könsfördelning i verksamhe-
ten. Det tydliggörs vidare att föreningens verksamhet ska utgå från barn-
konventionen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på nytt verksamhetsav-

tal med Kristianstads Fritidsgårdsforum 

 Avtalet gäller från 2021-01-01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 

Verksamhetsavtal Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Tidigare verksamhetsavtal Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Stadgar Kristianstads Fritidsgårdsforum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 97 

Föreningar med skulder 2020 
Änr KFN 2020/151 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

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 2020-11-23 är 
statusen på förfallna skulder enligt följande: 

Vilan BOIS       9 388 kr 
C4 Integrationsförening      3 558 kr  
Alhassan Kulturförening         965 kr 
Kristianstads Triathlonklubb        703 kr  
Högskolans Idrottsförening                   51 kr 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 

Barnchecklista Kristianstads kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 98 

Hyresregler kommunala idrottsanläggningar 
Änr KFN 2020/155 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på nya hyresregler i 

kommunala idrottsanläggningar 

 Hyresreglerna gäller från 2021-01-01 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på nya hyresregler 
för hyresgäster i kommunala idrottsanläggningar. Då nuvarande hyresreg-
ler funnits under många år finns det behov av att skrivningar förnyas och 
anpassas utifrån dagens verksamhet. Hyresreglerna föreslås gälla i alla 
kommunala idrottsanläggningar, bortsett från badverksamheten. Den har 
andra behov och därmed hyresregler som är anpassade utifrån det. 

Föreslagna förändringar innebär, bortsett från språkliga förtydliganden, 
bland annat ett förtydligande om vilka anläggningarna kan hyras ut till 
samt förändrade och flexiblare avbokningsregler. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på nya hyresregler i 

kommunala idrottsanläggningar 

 Hyresreglerna gäller från 2021-01-01 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Hyresregler kommunala idrottsanläggningar 

Tidigare hyresregler kommunala idrottsanläggningar 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 99 

Skrivelse om anpassad hyra och avbokningsvillkor 
under Kristianstad Arena Cup. Kristianstad FC 
Änr KFN 2020/157 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar utifrån rådande läge Kristianstad 

FC möjligheten att genomföra avbokningar fram till genomförandet av 
respektive bokning till Kristianstad Arena Cup 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Kristianstad FC en anpassad 
taxa  för genomförande av Kristianstad Arena Cup 

 

Sammanfattning 
Kristianstad FC har inkommit med en skrivelse gällande Kristianstad Arena 
Cup 2021. Evenemanget är en viktig intäktskälla för föreningen. Utifrån 
rådande läge med Coronapandemin, är föreningen osäker på möjlighet att 
genomföra cupen. Samtidigt vill föreningen in i det längsta kunna avvakta 
med beslut om att eventuellt ställa in. Kristianstad FC vill kunna avboka 
sina bokade tider fram till genomförandet av cupen. De vill också endast 
betala för den nyttjade matchtid som används, övrig tid vill de inte betala 
för. 

Förvaltningen anser att det är rimligt att möjliggöra för avbokningar. När 
det gäller någon form av hyresfrihet för vissa hallar och tider har kultur- 
och fritidsnämnden tidigare hanterat skrivelser om hyresfrihet i kommuna-
la lokaler och besvarat dem med att det skulle krävas ett generellt beslut 
om hyresfritt. Kommunledningskontoret har dock initierat ett arbete för att 
stötta arrangemangsaktörer under Coronapandemin. Det kan vara en 
möjlig väg att gå för att täcka delar av hyreskostnaderna. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar utifrån rådande läge Kristianstad 

FC möjligheten att genomföra avbokningar fram till genomförandet av 
respektive bokning till Kristianstad Arena Cup 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Kristianstad FC en anpassad 
taxa  för genomförande av Kristianstad Arena Cup 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-20 

Kristianstad FC:s skrivelse, 2020-11-09 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 100 

Uppföljning 2020 – Strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 
Änr KFN 2020/152 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av strategisk 

utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020 

 

Sammanfattning 
Utifrån av kommunfullmäktige beslutad strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering ska varje nämnd/förvaltning genomföra en årlig 
uppföljning kring arbetet. Uppföljningen genomförs med stöd av checklista 
för jämställdhetsintegrering och omfattar perioden 1 januari-31 december 
2020. 

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar ifylld checklista avseende 
uppföljning. 

Uppföljning av strategisk utvecklingsplan, efter beslut i respektive nämnd, 
sammanställs sedan av kommunledningskontoret på kommunövergripan-
de nivå och behandlas därefter i kommunstyrelsen för att sedan fastställas 
av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av strategisk 

utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Checklista för jämställdhetsintegrering KFN 2020 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 101 

Överenskommelse om samverkan 2021. RF-SISU 
Skåne 
Änr KFN 2020/153 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till överenskommelse 

om samverkan med RF-SISU Skåne för 2021 års verksamhet 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

 

Sammanfattning 
RF-SISU Skåne är den skånska idrottens studie-, bildnings- och utbild-
ningsorganisation. Sedan 2008 har RF-SISU Skåne en årlig överenskom-
melse om samverkan med kultur- och fritidsnämnden. Överenskommelsen 
kom till i samband med att SISU blev uteslutna ur folkbildningsförbundet. I 
samband med detta bröts 200 000 kronor ut ur anslaget till studieförbun-
den, för att omfördelas till SISU.  

Ett nytt förslag till överenskommelse till samverkan finns nu inför 2021. 
Samverkansavtalets fokusområden jämställd idrott och barnkonventionen.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till överenskommelse 

om samverkan med RF-SISU Skåne för 2021 års verksamhet 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-19 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Överenskommelse om samverkan 2021 mellan Kristianstads kommun och 
RF-SISU Skåne 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 102 

Remiss Kemikalieplan Kristianstads kommun 2021-
2025 
Änr KFN 2020/149 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvalt-

ningens yttrande 

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kommunge-
mensam kemikalieplan för perioden 2021-2025. Syftet med planen är att 
minska mängden kemikalier som används inom kommunkoncernen och 
bidra till att nå det globala målet om en giftfri miljö. Kultur- och fritids-
nämnden fått remissversion för yttrande.  

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att handlingsplanen i stora drag är 
ett tydligt dokument, med en ambitiös ansats och stringens i formuleringar 
och mål. Det är viktiga frågor som behöver adresseras men som också är 
förknippade med komplexitet. Krav på t ex vattenkvalitet och behov av 
funktionalitet innebär avvägningar och utmaningar i att nå en kemikaliefri 
miljö. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvalt-

ningens yttrande 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-09 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kemikalieplan för Kristianstads kommun, 2021-2025 

Handlingsplan kemikaliesmarta barnmiljöer, kultur- och fritidsförvaltning-
en 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 103 

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 
Änr KFN 2016/121 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget att starta en 

Fritidsbank utifrån de förutsättningar som beskrivs under ärendet 

 

Sammanfattning 
Ruzica Stanojevic föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska öppna 
ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar kan låna fritids- och idrottsut-
rustning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjlighe-
ten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun och därefter 
besluta i ärendet. 

I den första utredningen föreslogs, som var förankrat med arbete- och 
välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, att arbete- och välfärds-
förvaltningen och omsorgsförvaltningen skulle stå för bemanning och 
service av det numera nationella konceptet Fritidsbanken. Kultur- och 
fritidsförvaltningen skulle ansvara för utvecklingsarbete. Kultur- och fri-
tidsnämnden och omsorgsnämnden ställde sig bakom förslaget medan 
arbete- och välfärdsnämnden inte ställde sig bakom förslaget utifrån eko-
nomiska förutsättningar.  

Därför har nu kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med omsorgs-
förvaltningen, ABK och Renhållningen Kristianstad arbetat vidare och 
föreslår nu att Fritidsbanken startar upp under 2021. Omsorgsförvaltning-
en står för bemanning medan kultur- och fritidsförvaltningen står för 
hyreskostnad och utvecklingsarbetet. Under höst 2022 ska verksamheten 
utvärderas. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget att starta en 

Fritidsbank utifrån de förutsättningar som beskrivs under ärendet 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-10 

Arbete- och välfärdsnämndens beslut, AVN 2019/898, 2020-04-23 

Omsorgsnämndens beslut, ON 2019/98, 2019-04-25 

Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2016/121, 2019-03-14 

Kommunstyrelsens beslut, KS 2016/452, 2017-03-22 

Motion, dags för fritidsbibliotek – Vänsterpartiet, 2016-04-17 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 104 

Medborgarförslag - Skatepark i Öllsjö park 
Änr KFN 2019/141 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget utifrån vad som 

anförs i tjänsteutlåtandet 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag 2019-06-26 föreslås att kommunen anlägger en 
skatepark i Öllsjö. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-17 att överläm-
na medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Enligt förslagsställaren åker många ungdomar kickbikes. Hennes son vill 
därför att det byggs en skatepark i Öllsjö park. Idag finns en mindre skatey-
ta på den avsedda platsen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett avslag på medborgarförslaget. 
En skatepark innebär en större investering och det finns inte utrymme i 
kultur- och fritidsnämndens budget för att etablera en skatepark i Öllsjö. I 
dagsläget finns beslut om att etablera en skateyta i Åhus, denna skall kom-
ma på plats under 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget utifrån vad som 

anförs i tjänsteutlåtandet 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-22  

Medborgarförslag 2019-06-26 

Beslut Kommunfullmäktige 2020-09-17 

Barnchecklista Kristianstads kommun 

33



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 105 

Medborgarförslag - Hjärtstartare i de större 
kommunala idrottshallarna 
Änr KFN 2019/64 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom att Kristianstads kom-

mun långsiktigt ska tillse att det finns hjärtstartare i de större kom-
munala idrottsanläggningarna  

 Kristianstads kommun åtar sig inte att organisera utbildningar för 
föreningslivet 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, som inkommit 2018-12-27, föreslås att kommunen 
tillsammans med föreningslivet placerar hjärtstartare i de större kommu-
nala idrottshallarna samt att föreningslivet utbildas i användning av hjärt-
startarna. Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-15 att överlämna med-
borgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör, tillsammans med tjänstepersoner från 
barn- och utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen, bedöm-
ningen att det är rimligt att långsiktigt tillföra hjärtstartare i alla större 
kommunala idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen gör sam-
tidigt bedömningen att kommunen inte kan åta sig ett uppdrag att organi-
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

sera utbildningar för föreningslivet i användning av hjärtstartarna. Respek-
tive förening har ett eget ansvar att tillse att verksamheten kan utföras på 
ett så säkert sätt som möjligt. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom att Kristianstads kommun 

långsiktigt ska tillse att det finns hjärtstartare i de större kommunala 
idrottsanläggningarna  

 Kristianstads kommun åtar sig inte att organisera utbildningar för 
föreningslivet 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-09-21 

Medborgarförslag, 2018-12-27 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2019-01-15 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 106 

Medborgarförslag - Namnsättning efter lokala 
profiler i Huaröd 
Änr KFN 2020/125 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till förvaltningens tjänsteutlåtande 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag från 2020-07-01 föreslår Aldo Iskra, att namnsätt-
ning bör ske i Huaröd efter lokala profiler. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-09-15 att överlämna medborgarförslag till kultur- och fritidsnämn-
den för beslut.  

Förslagsställare, som förankrat förslaget i Huaröds byaråd,  vill gärna att 
offentliga platser i Huaröd namnsätts efter ett antal kända kulturpersonlig-
heter som på ena eller andra sättet har varit verksamma i Huaröd.  

Medborgarförslaget har behandlats av kommunens namnberedning som är 
ett rådgivande organ under kultur- och fritidsnämnden. Beredningen 
lämnar förslag till beslut till nämnden. 

Uppmärksammande av enskilda personer är mycket restriktivt, enligt god 
ortnamnssed fastställd av Ortnamnsrådet, Lantmäteriet. En huvudprincip 
vid uppmärksammande av enskilda personer är att de är födda eller har 
varit verksamma på orten i fråga. Därtill finns det en gräns för så kallade 
memorialnamn efter bortgångna, enligt riktlinjer ligger denna gräns på 3-5 
år. 

Namnberedningen anser det vara eftersträvansvärt att en eventuellt namn-
satt plats har en stark koppling till den person som uppmärksammas, gärna 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

då genom att personen i fråga har haft verksamhet på den plats som före-
ligger för namnsättning.  

Kristianstads kommun äger förhållandevis lite mark i Huaröd. Ingen av de 
fastigheter som Kristianstads kommun äger har stark koppling till någon av 
de personer förslagsställaren önskar uppmärksamma genom namnsätt-
ning. Namnsättning från kommunens sida är därför inte möjlig. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till förvaltningens tjänsteutlåtande 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-04 

Medborgarförslag, 2020-07-01 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-09-15 

Protokoll namnberedningen, 2020-09-22 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 107 

Medborgarförslag - Graffitivägg i Kristianstad 
Änr KFN 2019/142 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till möjligheten att anläg-

ga en laglig graffitivägg i Kristianstad och ger kultur- och fritidsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda frågan utifrån de aspekter som lyfts i tjäns-
teutlåtandet tillsammans 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

 

Nämndens behandling 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordet ”tillsammans” skall skrivas in 
allra sist i första beslutspunkten 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Theo Göransson, Kristianstad att det bör 
finnas en laglig graffitivägg i Kristianstad. Kommunfullmäktige beslutade 
2019-07-18 §201 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att utreda möjligheterna för 
att anlägga en laglig graffitivägg i Kristianstads kommun, tillfälligt eller mer 
permanent, och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda efterfrå-
ga, uppförande, plats, organisation och ekonomi. I utredningsarbetet ska 
brottsförebyggande åtgärder och ställningstaganden vad gäller klotter 
beaktas. Utredningen ska ske i samverkan med tekniska förvaltningen och i 
samråd med andra berörda förvaltningar och parter. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till möjligheten att anläg-

ga en laglig graffitivägg i Kristianstad och ger kultur- och fritidsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda frågan utifrån de aspekter som lyfts i tjäns-
teutlåtandet 

 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-06 

Medborgarförslag, 2019-07-18 

Beslut i kommunfullmäktige, 2019-09-17  

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 108 

Utlåtande om begäran om reducering av årsarvode 
Änr KFN 2020/162 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden yrkar bifall till Therese Sturesson Larssons 

ansökan avseende reducering av årsarvode för perioden 2021-02-01 
till 2021-08-31 

 

Sammanfattning 
En ansökan har inkommit från Therese Sturesson Larsson (S) avseende 
reducering av årsarvode på grund av tjänstledig från uppdraget som vice 
ordförande för perioden 2021-02-01—2021-08-31. Enligt arvodesbe-
stämmelserna ska kommunstyrelsen höra berörd nämnd vid längre frånva-
ro för en förtroendevald med årsarvode: 

§ 10 sista stycket 

”För förtroendevald med årsarvode och annan frånvaro än sjukdom mer än 
trettio kalenderdagar i följd prövas frågan om reducering av arvodet av 
kommunstyrelsen. Innan reducering av arvode sker ska kommunstyrelsen 
höra vederbörande styrelse eller nämnd.” 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden yrkar bifall till Therese Sturesson Larssons 

ansökan avseende reducering av årsarvode för perioden 2021-02-01 
till 2021-08-31 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Ansökan om prövning av reducering av årsarvode för uppdrag som vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-22 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 109 

Sammanträdesdagar 2021 
Änr KFN 2020/148 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2021 följande dagar 

4/2 kl. 13.00 

11/3 kl 13.00 

22/4 kl 13.00 

10/6 kl 13.00 

16/9 kl 13.00 – heldag start 08.30, sammanträde kl. 13.00 

21/10 kl 13.00 

9/12 kl 13.00 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till sammanträdesdagar 
2021 för kultur- och fritidsnämnden.  

Investeringsbidragspresentation genomförs kvällstid på plats i Rådhus 
Skåne onsdag 10 februari kl. 17-20. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2021 följande dagar 

4/2 kl. 13.00 

11/3 kl 13.00 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

22/4 kl 13.00 

10/6 kl 13.00 

16/9 kl 13.00 – heldag start 08.30, sammanträde kl. 13.00 

21/10 kl 13.00 

9/12 kl 13.00 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-23 

Inlämningstider till RN-KPSU-KSAU-KS och KF 2021 

Barnchecklista Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 110 

Initiativärende från Sverigedemokraterna i 
Kristianstad om hantering av bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd 
Änr KFN 2020/174 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar remittera initiativärendet till 

kultur- och fritidsförvaltningen för beredning till nästkommande sam-
manträde med kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstad har inkommit med ett initiativärende 
om hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar remittera initiativärendet till 

kultur- och fritidsförvaltningen för beredning till nästkommande sam-
manträde med kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, 2020-12-10 
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