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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 1 

Information 
Änr KFN 2020/176 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
      

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning 

HR-specialist Jonna Sjöberg informerar om arbetsmiljöutbildning samt 
redovisar resultatet av medarbetarenkäten för kultur- och fritidsförvalt-
ningen 2020  

Den nye enhetschefen för badverksamheten, Per La Fleur, presenteras 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 2 

Delgivningar 
Änr KFN 2020/177 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2020-11-24---2021-01-21 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2020-11-24---2021-01-21 till handlingarna 

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

perioden 2020-11-24---2021-01-21 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21 

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2020-11-18 

Protestlistor mot nedläggningsförslaget av Österängs bibliotek, 2020-12-10 

Månadsrapport Kristianstads badrike november 2020 

Månadsrapport Kristianstads badrike december 2020 

Beslut KF om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun, § 21 om ridning, 2020-10-13 

Meddelande om mottagen anmälan gällande ändring i de lokala ordnings-
föreskrifterna för Kristianstads kommun, 2020-10-26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens svar till kommunens verksamhetsberät-
telse om barnkonventionen 2020 

Konsekvensanalys för studieförbundens verksamhet i Kristianstads kom-
mun, 2020-11-30 

Totalbudget 2021 för Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Detaljerad budget 2021 per verksamhet för Kristianstads Fritidsgårdsfo-
rum 

Verksamhetsplan 2021 för Kristianstads Fritidsgårdsforum 

Redovisning avtal 2020 

Redovisning avtal och upphandling 2020 för kultur- och fritidsförvaltning-
en 

Uppföljning kontantfritt Tivolibadet 2020 

Sammanfattning enkätsvar kulturläger 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 3 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2020/178 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-11-24---2021-01-21 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2020-11-24---2021-01-21 

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

ringsbeslut avseende perioden 2020-11-24---2021-01-21 till handling-
arna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2021-01-21 

Tilldelningsbeslut Badkläder, 2020-11-20 

Delegationsbeslut remiss angående behov av sjötrafikföreskrifter om 
förbud mot motordrivna farkoster vid Ekestads badplats i Råbelövssjön, 
2021-01-12 

Tilldelningsbeslut Badartiklar, 2020-11-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslut att stänga verksamheter 2020-12-07-2021-02-28 med anledning av 
skärpta allmänna råd utifrån smittspridning, 2020-12-03 

Beslut om 15 000 kronor i projektbidrag 2020 till PRO Åhus för byggna-
tion av skärmtak intill boulebanor, 2020-12-07 

Beslut samråd detaljplan Vä 55:1 mfl, Nya Ängamöllan, 2020-12-07 

Tilldelningsbeslut självbetjäningsautomater, 2020-11-30 

Tilldelningsbeslut processtöd, 2020-11-24 

Beslut om semester för förvaltningschef 2020-12-28-2020-12-30, 2020-
12-10 

Beslut om att förlänga tillfällig stängning under eftermiddagar på Gamle-
gårdens bibliotek till och med 2021-01-31, 2020-12-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 4 

Kultur och fritidsförvaltningens årliga uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 
likabehandling och samverkan 2020 
Änr KFN 2021/3 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2020 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan. Redovisningen gäller för 
perioden 1 januari – 31 december 2020 och består av tre delar. Dessa är en 
allmän uppföljning, prioriterade åtgärder utifrån medarbetarenkäten samt 
en handlingsplan för framtiden. 

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

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-13 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av SAM, likabehandling och 
samverkan år 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriterade åtgärder utifrån medarbe-
tarenkäten 
Kultur- och fritidsförvaltningens åtgärder för SAM år 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 5 

Bokslut 2020 
Änr KFN 2021/5 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2020 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar bokslut för 2020, innehållande 
uppföljning av drift- och investeringsbudget, övergripande årsberättelse, 
uppföljning av styrkort, verksamhetsmått samt verksamhetsberättelser 
från förvaltningens olika verksamheter. 

Bokslutet redovisar ett överskott på 32 tkr för driftbudgeten och ett över-
skott med 2,3 mkr för investeringsbudgeten. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för 2020 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-27 

Årstext 2020 

Styrkort 2020 

Driftsredovisning 2020 

Investeringsredovisning 2020 

Verksamhetsmått 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Verksamhetsberättelser kultur & fritid 2020 

Verksamhetsberättelse Kristianstads konsthall 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 6 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande angående 
revisionsrapport om granskning avseende 
delegation av beslutsrätt gällande upphandling 
Änr KFN 2020/179 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande utifrån vad om anförs i 

kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 

 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads 
kommun genomfört en granskning avseende delegation av beslutsrätt 
gällande upphandling. Granskningen har syftat till att bedöma om berörda 
nämnder säkerställt att delegation av beslutsrätt inom deras respektive 
verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt avgränsat till beslut röran-
de upphandlingar. 

Efter genomförd granskning bedömer kommunrevisionen att kultur- och 
fritidsnämnden inte helt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom 
deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig. 

För att komma tillrätta med bristerna föreslår förvaltningen: 

-   Kultur- och fritidsnämnden ges löpande återrapportering av beslut 
utifrån LOU 

-  Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om justering av delegationsord-
ningen med övre beloppsgräns för förvaltningschef vad gäller upphandling 

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande utifrån vad om anförs i 
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande 
upphandling, Kristianstads kommun december 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 7 

Reviderad delegationsordning 2021 
Änr KFN 2021/2 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderad delegationsordning 

 

Sammanfattning 
Gällande delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden, beslutad 
2019-09-19, finns behov av en uppdatering. Beloppsgränser för upphand-
ling och avtal har reviderats för förvaltningschef och enhetschefer. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderad delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04 

Förslag reviderade delegationsordning 2021-01-04 

Gällande delegationsordning 2019-09-19 

13



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 8 

Tillfälligt förändrad beräkningsgrund för kommunalt 
aktivitetsstöd utifrån covid-19 höst 2020 
Änr KFN 2021/1 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den redovisningsperiod, höst 

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

 

Sammanfattning 
Det kommunala aktivitetsstödet betalas ut två gånger per år. Under våren 
betalas bidraget ut för den verksamhet som föreningarna genomfört och 
redovisat för hösten, 1 juli-31 december. Fördelningen sker proportioner-
ligt till föreningarna, utifrån antalet redovisade deltagartillfällen. 

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

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

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-02 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 9 

Ansökan om projektbidrag för Kids In Motion 2021. 
Kristianstads Damfotbollsförening 
Änr KFN 2021/10 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Damfotbollsförening 

50 000 kronor i projektbidrag för Kids In Motion 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Yrkanden 

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

Leif Sivtoft (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

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

 

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 20 träffar med fokus på 
Gamlegården, Österäng, Charlotteborg/Vilan och Centralskolan. Målet är 
att aktivera minst 500 personer.  

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

50 000 kronor i projektbidrag för Kids In Motion 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-14 

Kristianstads Damfotbollsföreningens projektbidragsansökan 2021-01-05 

Kristianstads Damfotbollsförenings projektbeskrivning 2020-01-05 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 10 

Ansökan om projektbidrag för Still In Motion 2021. 
Kristianstads Damfotbollsförening 
Änr KFN 2021/12 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Damfotbollsförening 

35 000 kronor i projektbidrag för Still In Motion 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Yrkanden 

Lena Holst (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
beslut 

Leif Sivtoft (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
beslut 

Lena Ohlsson (M) och Monica Roos (M) yrkar bifall till kultur- och fritids-
förvaltningens förslag till beslut 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Damfotbollsförening ansöker om 50 000 kronor för projektet 
Still In Motion (SIM), ett projekt för seniorer för att bejaka rörelse och 
motverka ensamhet. Still In Motion bygger på träffar med fysisk aktivitet 
och social samvaro. 2021 är målsättningen att genomföra 25 SIM-tillfällen, 
35 Gå-fotbollstillfällen, 2 föreläsningar samt möjlighet att testa att gå på 
gym om pandemin tillåter. Föreningens mål är att uppnå 1000 deltagartill-
fällen för sina aktiviteter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

35 000 kronor i projektbidrag för Still In Motion 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-14 

Kristianstads Damfotbollsförenings projektansökan 2021-01-05 

Kristianstads Damfotbollsförenings projektbeskrivning 2021-01-05 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 11 

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

Beslut 
 Studieförbundet Ibn Rushd undantas från bidrag i Kristianstads kom-

mun från och med år 2021 

 Beslutet gäller till dess Kultur- och fritidsnämnden finner anledning att 
ompröva sitt ställningstagande 

 Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att förändra gällande 
bidragsbestämmelser 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Yrkanden 

Lena Ohlsson (M) yrkar följande för Alliansgruppen: 

Svenska staten delar varje år ut över 4 miljarder till folkbildning. Kristian-
stads kommun och kultur- och fritidsnämnd kommer att fördela 3 miljoner 
kronor år 2021, vilket finansieras av pengar från skatt, till studieförbunds-
verksamhet. Studieförbundsverksamheter ska vila på de demokratiska 
grunder som vårt samhälle bygger på. Studieförbunden har tillika ett integ-
rationsuppdrag. 

Kristianstads kommuns stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (7) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och ut-
bildningsnivån i samhället 

 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Ibn Rushd redovisar i så kallade ”Gustavslistor” stuvlistor sin kursverk-
samhet av studiecirklar i Kristianstads kommun för 2018 och 2019. Redo-
visningen har få kurser som handlar om integration och demokratiuppdrag 
däremot ett stort fokus på att lära det arabiska språket, islamlära, islamiska 
studier och Koranens budskap. Fortsatt 2020 var Islamiska församlingen 
en samverkanspartner. 

Mer fokus kan läggas på studiecirklar inom verksamhetsområden såsom 
integration och demokratiuppdrag för att bättre uppfylla folkbildningens 
syfte. 

Någon kommun i Skåne har redan tidigare stoppat bidragen eller valt att 
undanta Ibn Rushd som studieförbund i sina bidragsbestämmelser. 

Folkbildningsrådets rapport När tilliten prövas lyfter fram att Ibn Rushd i 
sin verksamhet har både styrkor men även fått kritik då det framkommit 
att det gjorts direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsan-
slagets syften och villkor. Därför har en åtgärdsplan för Ibn Rushd arbetats 
fram. 

Alliansen anser att frågan om hur vi fördelar ut pengar som finansieras 
genom skatt är viktig. Det är även viktigt att vi följer upp och säkerställer 
att pengarna används enligt de grundläggande demokratiska principerna. 
Vi vill poängtera att studieförbunden har en viktig roll för fortbildningen i 
vårt samhälle. 

Alliansen yrkar därför att: 

 Studieförbundet Ibn Rushd undantas från bidrag i Kristianstads kom-
mun från och med år 2021 

 Beslutet gäller till dess Kultur- och fritidsnämnden finner anledning att 
ompröva sitt ställningstagande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att förändra gällande bi-
dragsbestämmelser 

För Alliansgruppen 

Lena Ohlsson (M) 

Ordförande kultur- och fritidsnämnden 

Tilläggsyrkande 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar följande för Sverigedemokraterna: 

 Bidrag till studieförbunden fördelas istället proportionerligt till övriga 
studieförbund. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Alliansgruppens yrkande mot kultur- och fritidsför-
valtningens förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Alliansgruppens yrkande. 

Ordförande ställer Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot Allians-
gruppens yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt Alliansgruppens yrkande. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet 

Protokollsanteckning 

Carl Henrik Nilsson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
protokollsanteckning: 

”Vi tycker folkbildningen är viktig och ser det som självklart att Kristian-
stads kommun fortsatt ger bidrag till studieförbund som uppfyller kravet 
på att stärka och utveckla demokratin. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Studieförbundet Ibn Rushd har tillsammans med Unga Muslimer (Sum), 
metodiskt och strukturerat under en tioårs period bjudit in hatpredikanter 
av olika slag.  

Alltifrån Shariaförespråkare till rena jihadistförespråkare. Detta kunde 
Magnus Sandelin, journalist och grundare av stiftelsen Doku, peka på, 
vilket låg till underlag för att Sum i en dom i Stockholms tingsrätt hösten 
2019 förlorade rätten till stadsbidrag utbetalade av myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Domen kom att fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade 
SUM prövningstillstånd. 

En rapport skriven på uppdrag av MSB av Dr. Magnus Norell, Med 
Docent Aje Carlbom och Fil.kand Pierre Durrani konstaterade att Ibn 
Rushd är helt styrd av Muslimska Brödraskapet och driver många studie-
cirklar i moskeér och lokaler knutna till muslimska organisationer runt 
om i landet. 

Studieförbundet Ibn Rushd är sammankopplat med Muslimska brödra-
skapet genom dels sina egna stadgar och samägandeavtal av kursgården 
Granhedsvillan men även genom en väv av personunioner. En väv där 
ledande företrädare över tid återfinns i Brödraskapets internationella 
nätverksorganisationer. Ett exempel på hur väven av personunioner är 
utformad, är hur verksamhetsledaren vid Ibn Rushd samtidigt är ordfö-
rande Islamic Relief Sverige samt ordförande för Islamic Relief World-
wide som är en del av muslimska brödraskapet. 

Ibn Rushd har sedan 2018 ett samarbete med mediehuset al-Jazira för 
sina medlemsorganisationer. Samarbetet berör bland annat en journalist-
utbildning vilken presenterades vid Muslimska familjedagarna 2018.Al-
Jazira är muslimska brödraskapets viktigaste kommunikationskanal.  

Via Folkbildningsrådet betalas stadsbidrag ut till Ibn Rushd. Efter kritik 
mot detta gav Folkbildningsrådet Erik Amnå i uppdrag att undersöka 
verksamheten i förhållande till statens syften med stadsbidraget till folk-
bildningen och Folkbildningsrådets demokrativillkor. Erik Amnås rap-
port drar slutsatsen av att han vid tidpunkten för rapporten ansåg att Ibn 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Rushd uppfyllde kriterierna för stadsbidrag men att även han noterat att 
studieförbundet har ideologiska band och personunioner med Muslimska 
Brödraskapet. 

Amnås rapport har dock fått omfattande kritik från forskarna och ämnes-
experterna docenterna Aje Carlbom vid Malmö universitet och Magnus 
Ranstorp vid FHS/Cats för att inte vara heltäckande. 

Magnus Ranstorp skriver i Expressen den 28 oktober 2019 följande om 
Ibn Rushd: 

”ett ideologiskt nätverk som anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss 
tolkning av islam som långt ifrån alla muslimer delar. På det viset hoppas 
man kunna bygga upp ett islamiskt ´parallellsamhälle´ som ska finnas i 
Sverige, men vid sidan av majoritetssamhället. Detta tydliggörs av IR:s 
egen terminologi där muslimskt liv ska särskiljas i ett så kallat ´mus-
limskt civilsamhälle´.” 

Magnus Ranstorp menar vidare att bidrag till Ibn Rushd finansierar insti-
tutionaliserad segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro 
för svenska muslimer. 

Islamska församlingen i Kristianstad och Alrahma Mosque ligger båda på 
samma adress, Tvedegårdsvägen 12B. Ibn Rushd, Islamic Relief och 
Kristianstads unga muslimer har också samma adress. 

Vi tycker det är positivt att vi har fått gehör av Allianspartierna (M, C, 
KD och L) för det initiativärende KFN §110 som Sverigedemokraterna 
lämnade vid sammanträdet den 10/12. 

Vi bifaller idag Alliansens yrkande även om det känns lite urvattnat. 

Vi menar att vårt initiativärende på ett tydligare sätt beskriver varför Ibn 
Rushd ska undantas våra kommuninvånares skattemedel. 

Allianspartierna väljer att inte bifalla vårt initiativärende och vårt 
tilläggsyrkande om att fördela medlen proportionerligt till övriga studie-
förbund, utan kom idag med ett eget yrkande vilket tyder på att delar av 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

den s.k. Alliansen fortfarande år 2021 har beröringsskräck för Sverige-
demokraterna vilket vi tycker är beklagligt”. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstad har inkommit med ett initiativärende 
om hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Anledning är att 
Sverigedemokraterna i Kristianstad menar att det inte är visat att studie-
förbundet Ibn Rushd uppfyller de krav som ska ställas på ett studieförbund 
för att erhålla bidrag. Sverigedemokraterna yrkar att studieförbundsbidrag 
inte ska utbetalas till studieförbundet Ibn Rushd från och med år 2021, att 
studieförbundet Ibn Rushds andel av det totala studieförbundsbidraget ska 
fördelas till övriga studieförbund samt att detta gäller tills dess kultur- och 
fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställningstagande.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade KFN 2020-12-10 § 110 att remittera 
initiativärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för beredning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att Studieförbundet Ibn Rushd 
är godkända för statsbidrag och därmed godkända för bidrag i Kristian-
stads kommun, utifrån gällande bidragsbestämmelser. Förvaltningen anser 
att Kristianstads kommun ska följa statens intentioner med bidrag till 
studieförbund, och därmed att bidrag fördelas till lokalt verksamt studie-
förbund som godkänts av Folkbildningsrådet. Vid annat beslut än vad 
kultur- och fritidsförvaltningen föreslår, föranleder det ett uppdrag att 
förändra gällande bidragsbestämmelser. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stå fast vid KF §283 2013-12-

10 Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisa-
tioner i Kristianstads kommun som gäller from 2014-01-01. Bidrag 
fördelas utifrån fastställd budget KFN 2020/159 Budget 2021 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21 

Beslut KFN 2020/174, beslut Initiativärende från Sverigedemokraterna i 
Kristianstad om hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, 2020-
12-10 

Initiativärende om hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, 
Sverigedemokraterna i Kristianstad 2020-12-10 

KF §283, Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organi-
sationer i Kristianstads kommun, gäller from 2014-01-01, 2013-12-10 

Region Skånes modell för verksamhetsbidrag till studieförbundens regio-
nala verksamhet i Skåne, 2016-02-09, dnr 1600487 

Folkbildningsrådet rapport  om Ibn Rushd 2019-2 , När tilliten prövas- en 
studie av Studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag av Erik Amnå    

Åtgärdsplan efter studien ”När tilliten prövas”, mars 2020, Studieförbundet 
Ibn Rushd, 

Folkbildningsrådet Diarienr 20/00365, Statsbidrag till studieförbundet Ibn 
Rushd, 2020-04-28  

Alliansgruppens yrkande till initiativärendet Ibn Rushd, 2021-02-04 

Sverigedemokraterna i Kristianstads protokollsanteckning till initiativä-
rendet, 2021-02-04 
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KFN § 12 

Ansökan om kulturbidrag samlingsärende 1, 2021 
Änr KFN 2020/175 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt 

nedan: 

Verksamhetsbidrag 

Kristianstads Orkesterföreningen/ Symfonikerna 115 000 kronor  

Kristianstad Stadsmusikkår   50 000 kronor  

Kristianstads Storband   50 000 kronor  

Hemvärnets Musikkår   30 000 kronor  

Åhus Blåsorkester    27 000 kronor  

Christianstads Motettkör   15 000 kronor  

Åhus Manskör          6 000 kronor  

Gärds Härads Folkdanslag   5 000 kronor 

Arrangörsstöd  

XL Big Band    45 000 kronor  

Bibliotekets Vänner   3 000 kronor  

Projektbidrag  

Ideella föreningen Qi Hu Kultur i Huaröd 25 000 kronor  

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturförening 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
verk-samhet 353, bidrag kulturförening. Vid det första samlingsärende 
2021 finns 8 ansökningar om verksamhetsbidrag,  2 ansökningar om ar-
rangörsstöd och 1 ansökning om projektbidrag.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar enligt nedan: 

Verksamhetsbidrag 

Kristianstads Orkesterföreningen/ Symfonikerna 115 000 kronor  

Kristianstad Stadsmusikkår   50 000 kronor  

Kristianstads Storband    50 000 kronor  

Hemvärnets Musikkår    30 000 kronor  

Åhus Blåsorkester    27 000 kronor  

Christianstads Motettkör   15 000 kronor  

Åhus Manskör          6 000 kronor  

Gärds Härads Folkdanslag   5 000 kronor 

Arrangörsstöd  

XL Big Band    45 000 kronor  

Bibliotekets Vänner    3 000 kronor  

Projektbidrag  

Ideella föreningen Qi Hu Kultur i Huaröd 25 000 kronor  

 Att pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturförening 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-18 
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Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar  

Föreningarnas bidragsansökningar 

29



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 13 

Ansökan om bidrag till Kulturhuset Aoseum 2021. 
Stiftelsen Kulturhuset Aoseum 
Änr KFN 2021/9 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag till Stiftelsen Kulturhuset 

Aoseum om 100 000 kronor  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 

 

Sammanfattning 
Stiftelsen Kulturhuset Aoseum ansöker om bidrag till Kulturhuset Aoseum, 
Åhus. Byggnaden är drygt 90 år gammal och ett kulturhistoriskt inslag i 
samhället. Lokalerna används till en bred kulturverksamhet och under 
sommarmånaderna nyttjas delar av lokalen till utställningsverksamhet. 
Under 2020 ställdes merparten av den publika verksamheten in på grund 
av rådande Covid-19 restriktioner. Ett omfattande underhålls- och förbätt-
ringsarbete av lokal och byggnad har utförts. Stiftelsen Kulturhuset Aose-
um ansöker om 100 000 kronor.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag till Stiftelsen Kulturhuset 

Aoseum om 100 000 kronor  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-15 
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Ansökan om bidrag för Kulturhuset Stiftelsen Kulturhuset Aoseum 2021, 
2020-10-28 

Redovisning av verksamhetsår 2020 resultatrapport, 2021-01-08  

Redovisning av verksamhet 2020 balansrapport, 2021-01-08 

Information om donation 2020, 2021-01-08 
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KFN § 14 

Ansökan om projektbidrag för sommarteater Cyrano 
med näsa för kärlek på Spelplats Vinbäcken 2021. 
JFK Studio/ Vinbäcken Produktion 
Änr KFN 2021/14 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 70 000 kro-

nor till JFK Studio/Vinbäcken Produktion för uppsättning av musiktea-
terföreställningen Cyrano – med näsa för kärlek på Spelplats Vinbäcken 
sommaren 2021  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar  

 

Sammanfattning 
JFK Studio/Vinbäcken Produktion söker projektbidrag för uppsättning av 
mu-sikteaterföreställningen Cyrano – med näsa för kärlek på Spelplats 
Vinbäcken sommaren 2021. Föreställningen flyttades från 2020 till 2021. 
Kvarvarande projektbidrag 15 000 kronor flyttar med föreställningen 
enligt beslut KFN 2020/121. Uppsättningen är den tredje i ordningen på 
den utomhusscen för kultur som etablerades i Viby sommaren 2017. Lik-
som i tidigare uppsättningar medverkar professionella skådespelare med 
lokal anknytning och regissör är Bengt Larsson Heppling.  

JFK Studio/Vinbäcken Produktion söker 70 000 kronor i projektbidrag för 
musikteateruppsättningen Cyrano – med näsa för kärlek. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag om 70 000 kro-

nor till JFK Studio/Vinbäcken Produktion för uppsättning av musiktea-
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terföreställningen Cyrano – med näsa för kärlek på Spelplats Vinbäcken 
sommaren 2021  

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-15 

Ansökan om projektbidrag för Cyrano – med näsa för kärlek på Vinbäcken, 
sommaren 2021, JFK Studio/ Vinbäcken Produktion, 2020-12-08  

Beslut KFN 2020/121, 2020-10-22 
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KFN § 15 

Projekt för konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln 
2021, investeringsbudget 2021-2027 
Änr KFN 2021/6 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att prioritera ny skola Östra Ka-

sern och ombyggnation Norretullskolan för konstnärlig gestaltning 
2021, utifrån investeringsbudget 2021-2027, samt att budget för 
konstprojekten kvarstår i tekniska förvaltningens projektbudget 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en mindre del av ovanstående 
genererade budgetmedel omfördelas för konst till fyra mindre om-
byggnadsprojekt: Viby skola, Kiaby skola, Yngsjö skola (2022) och 
byggnad 7 Norra Åsum; omsorgsförvaltningen, daglig verksamhet  

 Projektet På vatten i Vattenriket prioriteras inte för konst och att dessa 
och övriga genererade medel destineras till åtgärder/renovering be-
fintlig konst  

 Beslut gäller under förutsättning att projekten genomförs 

 

Sammanfattning 
Investeringsbudget beslutad av Kommunfullmäktige 2020-11-10 innebär 
att medel genereras utifrån beslutad och reviderad 1%-regel. 

Följande projekt i investeringsbudget 2021-2027 föreslås prioriteras för 
konstnärlig gestaltning enligt 1 %-regeln, under förutsättning att projekten 
genomförs: ny skola Östra Kasern och ombyggnation Norretullskolan 
(byggnadsanknuten konst) samt Viby skola, Kiaby skola, Yngsjö skola 
(2022) och ombyggnation byggnad 7 Norra Åsum; omsorgsförvaltningen, 
daglig verksamhet (inköp konst). 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att prioritera ny skola Östra Ka-

sern och ombyggnation Norretullskolan för konstnärlig gestaltning 
2021, utifrån investeringsbudget 2021-2027, samt att budget för 
konstprojekten kvarstår i tekniska förvaltningens projektbudget 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en mindre del av ovanstående 
genererade budgetmedel omfördelas för konst till fyra mindre om-
byggnadsprojekt: Viby skola, Kiaby skola, Yngsjö skola (2022) och 
byggnad 7 Norra Åsum; omsorgsförvaltningen, daglig verksamhet  

 Projektet På vatten i Vattenriket prioriteras inte för konst och att dessa 
och övriga genererade medel destineras till åtgärder/renovering be-
fintlig konst  

 Beslut gäller under förutsättning att projekten genomförs 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-11 

Konstkommitténs beslut, 2021-01-11 

Förslag fördelning konstbudget 1% 2021 

Underlag Kiaby, Viby, Yngsjö skolor samt Norra Åsum, byggnad 7 

Investeringsbudget 2021-2027 

Barnkonsekvensanalys 
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KFN § 16 

Remiss - Medborgarförslag - Friluftsbad i Fjälkinge 
Änr KFN 2020/135 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå med-

borgarförslaget 

 Remissen anses därmed besvarad 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Oscar Braun, Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett 
friluftsbad i Fjälkinge. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen 
fått medborgarförslaget på remiss. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå med-

borgarförslaget 

 Remissen anses därmed besvarad 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-04 

Remiss medborgarförslag – Friluftsbad i Fjälkinge, 2020-09-30 

Medborgarförslag – Friluftsbad i Fjälkinge, 2020-08-04
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KFN § 17 

Remiss - Medborgarförslag - Nytt friluftsbad mellan 
Hammar och Österäng 
Änr KFN 2020/134 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå med-

borgarförslaget 

 Remissen anses därmed besvarad 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Daniel Wimhed, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga nytt 
friluftsbad mellan Hammar och Österäng. Lars Jonsson har inkommit med 
önskan om att stå bakom medborgarförslaget. En namnlista med 14 namn 
kompletterar underlaget. 

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförsla-
get på remiss. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå med-

borgarförslaget 

 Remissen anses därmed besvarad 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 

37



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-05 

Remiss medborgarförslag – Nytt friluftsbad mellan Hammar och Österäng, 
2020-09-30 

Medborgarförslag Nytt friluftsbad mellan Hammar och Österäng, 2020-06-
26 

Tillstyrkan till medborgarförslag, 2020-06-29 

Namnlista medborgarförslag, 2020-08-28 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 18 

Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala 
allmänna handlingar 
Änr KFN 2020/171 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens ar-

betsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna 
handlingar 

 

Sammanfattning 
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och 
hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att infor-
mationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt.  

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för 
bevarande av digitala allmänna handlingar KS 2015/457, antagen av kom-
munfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla från och med 2015-12-01. 
Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt bevarande 
av digitala allmänna handlingar.  

De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens digita-
la allmänna handlingar hanteras i enlighet med kommunens arkivregle-
mente, kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att säkerstäl-
la att arkivlagens krav uppfylls. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens ar-

betsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna 
handlingar 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande, 2021-01-15 

Beslut KSAU 2020-12-02, Revidering av riktlinjer för hantering av digitala 
allmänna handlingar 

Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 19 

Namnsättning av väg, Råbelöv 26:3 
Änr KFN 2021/7 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägen från Fjälkestadsvägen 

fram till Råbelövs by till Råbelöfs byaväg 

 

Sammanfattning 
I närheten av Råbelövs gods ligger en mindre ansamling hus där flera idag 
är bosatta. Behov finns att namnsätta och adressätta vägen som går från 
Fjälkestadsvägen fram till ansamlingen av hus. Ansamlingen av hus upp-
fördes av och för Råbelövs gods för cirka hundra år sedan och har alltså en 
tydlig koppling till godset. Namnberedningen föreslår därför att vägen 
namnsätts till Råbelöfs byaväg. Gammal stavning åberopas för att korrelera 
med vägen på andra sidan landsvägen som leder upp till slottet som sedan 
1977 heter Råbelöfsallén. Dialektal stavning till byaväg förordas också de 
detta redan förekommer på andra håll i kommunen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägen från Fjälkestadsvägen 

fram till Råbelövs by till Råbelöfs byaväg 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande, 2021-01-15 

Karta Råbelövs by 

Karta Råbelövs by med omnejd 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Protokoll namnberedningen, 2021-01-14 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 20 

Redovisning av beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr KFN 2020/146 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige 

 

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

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

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över 
beslutade medborgarförslag 2021-01-21 samt medborgarförslag som är 
under beredning per 2021-01-21. 

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

överlämnas till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21 

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämnden 
2020-06-05 till 2021-01-21 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den 2020-06-05 till 2021-01-21 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 21 

Redovisning av kontaktpolitiska uppdrag 2020 
Änr KFN 2020/147 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till 

handlingarna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har kontaktpolitiska grupper för att skapa 
dialog och för att fördjupa kunskaperna om nämndens olika verksamhets-
områden. Grupperna har inte någon beredande eller beslutande funktion.  

Den enskilde kontaktpolitikern redovisar på blankett genom en kortfattad 
beskrivning, samt med eventuella särskilda synpunkter vad som fram-
kommit vid möte i den kontaktpolitiska gruppen. På blanketten redovisas 
även vilka representanter som man träffat. Kontaktgrupperna skall åter-
rapportera årligen till nämnden. 

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

handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-21 

Redovisningar av uppdrag som kontaktpolitiker 2020 

45



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 22 

Skrivelse till kultur- och fritidsnämnden angående 
uppstart av simskola 25 januari och önskan om 
hyresnedsättning av bassänghyra. 
Änr KFN 2021/4 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte hyresnedsättning av bassäng-

hyra 

 

Sammanfattning 
Jessica Linde, som driver företaget Åhus Vattenharmoni AB, har inkommit 
med en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden utifrån två frågeställning-
ar: Åhus Vattenharmoni önskar öppna upp verksamheten igen den 25 
januari, utifrån att skärpta restriktioner gäller fram till 24 januari. Tivoli-
badet håller stängt för allmänheten till 2021-02-28, om inte smittläget i 
samhället möjliggör tidigare öppning. 

Frågan om att öppna upp verksamheten har hanterats av kultur- och fri-
tidsförvaltningen utifrån besked från myndigheter och Smittskydd Skåne 
210121. Dialog har även skett med presidiet i frågan. Verksamheten på 
Tivolibadet öppnades upp igen 210126, för barn och ungdomar födda 2005 
och senare. Ställningstagande kommer att göras kontinuerligt utifrån 
eventuella förändringar i restriktioner och rekommendationer. 

Åhus Vattenharmoni önskar även en hyresnedsättning av bassänghyran 
med 50 % för våren, utifrån de förändrade förutsättningar som rekom-
mendationer och restriktioner utifrån pandemin innebär. 

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

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-04   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte hyresnedsättning av bassäng-
hyra 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-27 

Skrivelse Åhus Vattenharmoni, Jessica Linde, 210108  
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