
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen, Rådhus Skåne, kl 13:00-16:30 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) 

 Björn Jönsson (S) Monica Roos (M), utom § 33 Jörgen Johnsson (L) 

 Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Björn Nordeman (SD) Christian Holstein (SD)       

                   

                   

                   
Ersättare Jessica Kilis (M), utom § 33 Annika Carlsson (L) Torvald Bennäs (L) 

 Håkan Hellberg (S), utom § 
34             

                   
                   

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

nämndsekreterare 

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg 

Ossi Tauriainen, 
moderator/scenchef 

Magdalena Jeppsson, 
bibliotekschef 

 
Pernilla Tomasson, bitr 
bibliotekschef Lina Campbell, enhetschef Karin Haskå, 

kultursamordnare 

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne, plan 5, 2021-03-18, kl 13:30  

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

23-39 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Leif Sivtoft (S)         

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2021-03-11 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-03-18 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-04-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 23 

Information 
Änr KFN 2021/22 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
      

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
Controller Maria Mera redovisar ekonomisk uppföljning 

Kultursamordnare Karin Haskå informerade om Kulturnyckeln 

Enhetschef Lina Campbell informerade kring revideringsprocess gällande 
Kulturhuset Barbackas uppdrag samt modifierat upplägg för Kulturlägret 
2021 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade kring SCB:s medborgarunder-
sökning 2020, kultur- och fritidsverksamhet 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerade om processen kring skate i Åhus 

Bibliotekschef Magdalena Jeppsson och biträdande bibliotekschef Pernilla 
Tomasson informerade om Meröppet 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 24 

Delgivningar 
Änr KFN 2021/23 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseende 

perioden 2021-01-22---2021-03-01 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsären-
den avseende perioden 2021-01-22---2021-03-01 till handlingarna 

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

perioden 2021-01-22---2021-03-01 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-01 

Öppet brev från Skånes Fotbollförbund gällande olika förutsättningar för 
fot-bollsträning i kommunerna i Skåne, 2021-01-27 

Avtal med konsult för processtöd till framtagande av Friluftsplan, 2020-12-
08 

Protokoll för slutgiltig fördelning av bidrag till organisationer för genomfö-
rande av aktiviteter under Friluftslivets år 2021, 2021-01-29 

Barnkonsekvensanalys covid-19 Kristianstads kommun 

Månadsrapport Kristianstads badrike, januari 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Redovisning av beslutade lotterier 2020 

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter; enhetschef Per la Fleur, 2021-02-05 

Kristianstads kommun klimatväxling 2021-2024 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 25 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2021/24 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-01-22---2021-03-01 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
för-teckning 2021-01-22---2021-03-01 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-01-22---2021-03-01 till handling-
arna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-01 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2021-03-01 

Beslut om att förlänga stängning av vissa verksamheter, 2021-02-25 

Beslut om förlängning av tillfällig stängning under eftermiddagar på Gam-
legårdens bibliotek till 2021-02-28, 2021-01-27 

Beslut om attestlista för kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 2021-02-02, 
2021-02-03
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 26 

Gamlegårdens bibliotek – förändring och 
anpassning av öppettider med fokus barn och unga 
Änr KFN 2021/30 

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

ningens förslag till justerade öppettider för Gamlegårdens bibliotek att 
gälla från hösten 2021 

 

Sammanfattning 
Gamlegårdens bibliotek har behov av personalförstärkning och en viss 
förnyelse av verksamhetens utformning. Inom biblioteksorganisationen  
finns nu möjlighet att omfördela personalresurs till bland annat Gamlegår-
dens bibliotek. För att möjliggöra nödvändigt samverkansarbete, prioritera 
barn och unga och tillmötesgå synpunkter från barn och unga i området, 
föreslås justering av tidigare ordinarie öppettider för allmänheten på 
Gamlegårdens bibliotek. Två eftermiddagar/vecka hålls biblioteket öppet 
enbart för barnaktiviteter och blir då ”Barnens bibliotek”. Utifrån detta 
föreslås förändrade öppettider för Gamlegårdens bibliotek från hösten 
2021. 

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

ningens förslag till justerade öppettider för Gamlegårdens bibliotek att 
gälla från hösten 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 27 

Fjälkinge bibliotek – ändring av öppettider från 
hösten 2021 
Änr KFN 2021/32 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till ändrade 

öppettider för Fjälkinge bibliotek från höst 2021 

 

Sammanfattning 
Förslaget till justering skapar mer enhetliga öppettider inom hela biblio-
teksorganisationen. Förändring av öppettiderna skapar också bättre förut-
sättningar och underlättar för förskolorna i området att besöka biblioteket. 
Samråd har ägt rum med skolbibliotekarien som ställer sig positiv till 
förslaget. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till ändrade 

öppettider för Fjälkinge bibliotek från höst 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-28 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 28 

Avveckling av kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet i Rönnowsbadet höst 2022 
Änr KFN 2020/114 

Beslut 
 Ärendet utgår 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 29 

Remiss - Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt 
åldrande i Kristianstads kommun 
Änr KFN 2021/16 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det 

som sitt eget 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Yrkanden 

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

 

Sammanfattning/Ärendet 
Kommunledningskontoret presenterar, utifrån ett arbete tillsammans med 
andra förvaltningar, Högskolan Kristianstad och idéburen sektor, en hand-
lingsplan för hälsosamt åldrande. Kultur- och fritidsnämnden har av kom-
munstyrelsens arbetsutskott fått handlingsplanen för yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt arbete 
vad gäller hälsosamt åldrande och menar att dokumentet är väl samman-
hållet och stringent med tydlig uppdelning i målområden. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår förtydliganden och justeringar under rubriken 
ärende. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-12 ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att genomföra ett förvaltningsövergripande strategiskt planarbete för ett 
aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun. Kommunlednings-
kontoret presenterar, utifrån ett arbete tillsammans med andra förvalt-
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

ningar, Högskolan Kristianstad och idéburen sektor, en handlingsplan för 
hälsosamt åldrande. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens 
arbetsutskott fått handlingsplanen för yttrande. 

Handlingsplanen syftar till att samla, tydliggöra, initiera och lyfta äldreper-
spektivet i kommunkoncernen. Handlingsplanen sträcker sig till år 2022 då 
den ska utvärderas.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit representerad i arbetsgruppen för 
handlingsplanen och medverkat i workshops. Kultur- och fritidsverksam-
heten har stor bäring på folkhälsa och det finns en stor del av kulturinstitu-
tionernas, badverksamhetens och föreningslivets verksamhet som vänder 
sig till målgruppen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt arbete 
vad gäller hälsosamt åldrande och menar att dokumentet är väl samman-
hållet och stringent med tydlig uppdelning i målområden. Kultur- och 
fritidsförvaltningen lämnar kommentarer enligt följande: 

Under Målområde 1: Delaktighet och samverkan, 1:4 

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar en utökad förvaltningsövergri-
pande samverkan vad gäller bidrag till föreningslivet. En mer gemensam 
syn på bidragsfördelning, syfte, mål och utvecklingsmöjligheter, kan möj-
liggöra att öppna upp för ett bredare föreningsengagemang riktat mot 
målgruppen äldre. Skrivningen ”Handläggningen av ansökningar sker av 
olika förvaltningar och en bättre samverkan mellan kultur- och fritidsför-
valtningen och omsorgsförvaltningen skulle skapa tydligare struktur och 
förutsättningar för föreningar att kunna söka föreningsbidrag och aktivi-
tetsstöd för verksamhet som kopplas till äldres deltagande och hälsa.” bör 
förtydligas utifrån att utvecklingsperspektivet handlar om en översyn kring 
hur kommunen på bästa sätt möjliggör föreningsbidrag för verksamhet till 
den äldre målgruppen. 

En samverkan kring bidragsformer har även bäring på målområde 3, Mö-
tesplatser.  

Under Målområde 3: Mötesplatser, 3:1  
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

I texten finns skrivningar om mötesplatser, och det är viktigt att det är 
tydligt vad som avses. Begreppet mötesplatser syftar i texten dels på kul-
turinstitutioner, som är mötesplatser utifrån ett bredare perspektiv, och 
dels omsorgsförvaltningens mötesplatser. 

En av de konkreta åtgärder som lyfts inom detta målområde handlar om 
möten över generationsgränser. Åtgärden är att genomföra minst tre mö-
ten mellan barn/unga och äldre kommuninvånare. Kultur- och fritidsför-
valtningen menar att åtgärden i stället bör ha en strategisk utgångspunkt 
som utgår ifrån hållbara strukturer för generationsmöten. 

Under Målområde 4: Tillgänglighet, 4:3 

I texten framgår helt korrekt att flera insatser för digital delaktighet görs av 
idéburen sektor bland annat studieförbunden. Här bör även biblioteks-
verksamheten nämnas, då det finns ett åtagande om just digital delaktighet 
i uppdrag och verksamhet.  

Det är positivt att arbetet med ett digitalt lärcenter inom biblioteksverk-
samheten lyfts i planen. Ett förtydligande i skrivningen föreslås: Det digita-
la lärcentrat är en mobil och uppsökande verksamhet med en stationär bas 
på Kristianstads stadsbibliotek.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser detta som en viktig satsning för kom-
munen vad gäller arbete med digital delaktighet för medborgare i Kristian-
stads kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissvaret och översänder det 

som sitt eget 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-12 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   
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Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kom-
mun 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 30 

Remiss - Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 
Änr KFN 2020/181 

Beslut 
 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anse motio-

nen besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-02-15 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Yrkanden 

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att motionen 
antas i sin helhet 

Beslutsgång 

Ordförande ställer den socialdemokratiska gruppens yrkande mot kultur- 
och fritidsförvaltningens förslag till beslut och finner att kultur- och fritids-
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S), Therese Sturesson (S) och Anders Tell (S) föreslår i 
en motion att ge kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med om-
sorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att nå ut med ett 
professionellt kulturutbud till alla äldreboende, samt att låta Kommunfull-
mäktige besluta om budget på 500 000 kr för 2022 till införandet av en 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

kulturgaranti. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått 
motionen på remiss. 

I nuläget finns en budget på 320 tkr för kultur och socialt innehåll i äldre-
omsorgen inom omsorgsnämndens budget. Kultur- och fritidsförvaltningen 
och omsorgsförvaltningen arbetar sedan 2014 strukturerat med professio-
nellt kulturutbud i äldreomsorgen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att budgetmedel tillförs till 
kultur i äldreomsorgen. Detta skulle innebära förstärkning av kulturutbu-
det med fler professionella kulturarrangemang och fördjupningar samt 
större möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för personal. Med en 
utökad budget ges även möjlighet till angelägna evidensbaserade utveck-
lingsinsatser inom t ex fältet demensvård och musik, något som kan påver-
ka vårdvardagen positivt för såväl brukare som personal. Strukturen är 
dock redan idag en form av kulturgaranti med ett pågående kontinuerligt 
samarbete och uppsatta mål för antal kulturaktiviteter för vård- och om-
sorgsboenden per år. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-15 

Motion – Inför Kulturgaranti för äldre, 2020-12-04 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anse motio-

nen besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-02-15 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-15 

Motion – Inför Kulturgaranti för äldre, 2020-12-04 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 31 

Ansökan om kulturbidrag samlingsärende 2, 2021 
Änr KFN 2021/26 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningarna enligt 

nedan:  

Arrangörsstöd  

Gärds Härads Hembygdsförening   40 000 kronor 

Projektbidrag  

Föreningen OWL Event    40 000 kronor  

Maglehems Kulturförening   35 000 kronor  

Villands Härads Hembygdsförening  20 000 kronor  

 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Ordföranden föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja Maglehems 
kulturförening bidrag om 35 000 kronor  

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin budget medel till förfogande på 
verksamhet 353, bidrag kulturförening. Vid det andra samlingsärende 
2021 finns en ansökning om arrangörsstöd och tre ansökningar om pro-
jektbidrag. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningarna enligt 

nedan:  

Arrangörsstöd  

Gärds Härads Hembygdsförening   40 000 kronor 

Projektbidrag  

Föreningen OWL Event    40 000 kronor  

Maglehems Kulturförening   30 000 kronor  

Villands Härads Hembygdsförening  20 000 kronor  

 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-18 

Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar 

Föreningarnas bidragsansökningar  
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 31 

Ansökan om projektbidrag för uppsättning av 
musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads 
Teater hösten 2021. Underhållningspatrullen 
ekonomisk förening 
Änr KFN 2021/27 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag 375 000 kronor 

till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för uppsättningen av 
musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads teater hösten 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

 

Sammanfattning 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening, med regissören Ola Hörling 
och producenten Åsa Jensen, ansöker om projektbidrag för att sätta upp 
musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads teater hösten 2021.  

Underhållningspatrullen har tidigare producerat Evita, I hetaste laget, 
Oliver, Sweet Charity, Grease, Cats, Little Shop of Horrors, Trollkarlen från 
Oz, Bröderna Lejonhjärta, Chess, Singing in the Rain och senast Guys and 
Dolls på Kristianstads teater. Underhållningspatrullen planerade för uppfö-
rande för Alice i Underlandet hösten 2020 men var tvungna, på grund av 
pågående pandemi, att avbryta och flytta föreställning till höst 2021. Un-
derhållningspatrullen ansökte och beviljades att flytta kvarvarande stöd 
om 75 000 kronor till produktion 2021.  

Underhållningspatrullen ansöker om 425 000 kronor i projektbidrag för 
Alice i Underlandet 2021.  

19



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett projektbidrag 375 000 kronor 

till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för uppsättningen av 
musikalen Alice i Underlandet på Kristianstads teater hösten 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-18 

Ansökan om projektbidrag för Alice i Underlandet, Underhållningspatrullen 
ekonomisk förening  

Beslut KFN 2020-10-22 Skrivelse angående beslutat projektbidrag för Alice 
i Underlandet på Kristianstads teater 2020, Underhållningspatrullen  

Preliminär resultatbudget, Guys and Dolls 2019, Underhållningspatrullen  
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 33 

Ansökan om arrangörsstöd för programverksamhet 
2021. Kristianstads Teaterförening 
Änr KFN 2021/28 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar arrangörsstöd med 710 000 kronor 

till Kristianstads Teaterförening för programverksamhet 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Jäv 
Monica Roos (M) anmäler jäv 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Teaterförening är en av Sveriges största teaterföreningar 
både avseende verksamhetsbredd och medlemsantal. 2020 uppgick antalet 
medlemmar till 1651. Kristianstads Teater är huvudscen och därutöver 
arrangeras scenkonst på Kulturkvarteret och Kulturhuset Barbacka samt 
på 12 mindre spelplatser runt om i Kristianstads kommun. Under 2020 har 
föreningen arbetat aktivt för att tillgänglighetsgöra ett teaterutbud utifrån 
Covid-19 restriktionerna och arrangerat 50 föreställningar inom teater, 
dans, musikal, opera,  att jämföra med ett 100-tal föreställningar 2019. 
Omställningen av verksamheten har medfört stort intäktsbortfall genom 
förlorad biljettintäkt. Föreningen ansökte därav i december om krisstöd 
från Kulturrådet och beviljades 284 700 kronor. Kristianstads Teaterföre-
ning ansöker om 730 000 kronor i bidrag för sin verksamhet 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar arrangörsstöd med 710 000 kronor 
till Kristianstads Teaterförening för programverksamhet 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-18 

Ansökan om arrangörsstöd för programverksamhet 2021, Kristianstads 
Teaterförening  

22



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 33 

Investeringsbidrag 2021 
Änr KFN 2020/52 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 13 föreningar investeringsbi-

drag om totalt 600 000 kronor enligt följande: 
 

Kristianstads Tennisklubb, renovering av tak             250 000 kr 
Kristianstad Ridsällskap, inköp av elvattenkoppar             60 000 kr 
Härlövs Idrottsförening, inköp av 4-hjuling            50 000 kr 
Nosaby Idrottsförening, inköp av frontlastare samt dörrar       50 000 kr 
Balsby Sportklubb, renovering av omklädningsrum               35 000 kr 
Fjälkestads Ridklubb, ny bevattning              35 000 kr 
Wä Idrottsförening, renovering av staket                           25 000 kr 
Kristianstad Starlight Cheer, inköp av mattor                         20 000 kr 
Winnö Idrottsförening, inköp av gräsklippare             20 000 kr 
Åhus Gymnastikklubb, inköp av mattor                         20 000 kr 
Gärds Ryttarförening, miljöarbete              15 000 kr 
Huaröds Häst och Sportförening, nytt förråd             15 000 kr 
Kristianstads Schacksällskap, inköp av brädor och klockor     5 000 kr
  

 Kultur- och fritidsnämnden avslår 12 föreningars och 1 stiftelses 
ansökan enligt följande:  
Christianstads Segelsällskap 
FK Åsen 
Gärds Köpinge Idrottsförening 
Kristianstads Bågskytteklubb 
Kristianstads Folkraceklubb 
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap 
Kristianstad Taekwondo Idrottsförening 
Näsby Idrottsförening 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Stiftelsen Lerjevallens Friluftsgård 
Norra Strö Idrottsförening 
Tollarps Brukshundsklubb 
Wä Tennisklubb 
Åhus Horna Bollklubb 
 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Jäv 

Håkan Hellberg (S) anmäler jäv 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen investeringsbidrag till före-
ningar. Totalt ansöker 25 föreningar och 1 stiftelse om investeringsbidrag 
2021 till ett belopp om cirka 3,1 miljoner kronor.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 13 föreningar investeringsbidrag 

om totalt 600 000 kronor enligt följande: 
 

 Kristianstads Tennisklubb, renovering av tak             250 000 kr 
Kristianstad Ridsällskap, inköp av elvattenkoppar             60 000 kr 
Härlövs Idrottsförening, inköp av 4-hjuling            50 000 kr 
Nosaby Idrottsförening, inköp av frontlastare samt dörrar       50 000 kr 
Balsby Sportklubb, renovering av omklädningsrum              35 000 kr 
Fjälkestads Ridklubb, ny bevattning              35 000 kr 
Wä Idrottsförening, renovering av staket              25 000 kr 
Kristianstad Starlight Cheer, inköp av mattor                         20 000 kr 
Winnö Idrottsförening, inköp av gräsklippare             20 000 kr 
Åhus Gymnastikklubb, inköp av mattor                         20 000 kr 
Gärds Ryttarförening, miljöarbete              15 000 kr 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Huaröds Häst och Sportförening, nytt förråd             15 000 kr 
Kristianstads Schacksällskap, inköp av brädor och klockor     5 000 kr
  

 Kultur- och fritidsnämnden avslår 12 föreningars och 1 stiftelses ansö-
kan enligt följande:  
Christianstads Segelsällskap 
FK Åsen 
Gärds Köpinge Idrottsförening 
Kristianstads Bågskytteklubb 
Kristianstads Folkraceklubb 
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap 
Kristianstad Taekwondo Idrottsförening 
Näsby Idrottsförening 
Stiftelsen Lerjevallens Friluftsgård 
Norra Strö Idrottsförening 
Tollarps Brukshundsklubb 
Wä Tennisklubb 
Åhus Horna Bollklubb 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-16 

Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar 

Föreningarnas investeringsbidragsansökningar  
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 35 

Energieffektiviseringsbidrag 2021 
Änr KFN 2021/31 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 föreningar och 1 stiftelse energi-

effektiviseringsbidrag om totalt 100 000 kronor enligt följande: 

Österslövs Idrottssällskap, robotgräsklippare         40 000 kr 

Gärds Köpinge IF, isolering av vind    30 000 kr 

Stiftelsen Lerjevallen, inköp av värmeväxlare  20 000 kr 

Wä Scoutkår, inköp av luft/luftpump   10 000 kr 

 Kultur- och fritidsnämnden avslår 2 föreningars ansökan om energief-
fektiviseringsbidrag enligt följande: 

Näsby Idrottsförening 

Winnö Idrottsförening 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen energieffektiviseringsbidrag 
till föreningar. Totalt söker 5 föreningar bidrag och 1 stiftelse energieffek-
tiviseringsbidrag 2021 till ett sammanlagt belopp av cirka 650 000 kronor.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 föreningar och 1 stiftelse energi-

effektiviseringsbidrag om totalt 100 000 kronor enligt följande: 

 
Österslövs Idrottssällskap, robotgräsklippare         40 000 kr 
Gärds Köpinge IF, isolering av vind    30 000 kr 
Stiftelsen Lerjevallen, inköp av värmeväxlare  20 000 kr 
Wä Scoutkår, inköp av luft/luftpump   10 000 kr 

 Kultur- och fritidsnämnden avslår 2 föreningars ansökan om energief-
fektiviseringsbidrag enligt följande: 

 
Näsby Idrottsförening 
Winnö Idrottsförening 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-17 

Förvaltningens sammanställning över inkomna bidragsansökningar 

Föreningarnas inkomna ansökningar 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 36 

Medborgarförslag - Anläggning av ett utegym i 
Önnestad 
Änr KFN 2020/138 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Yrkanden 

Ordförande yrkar att beslutsmeningen ändras från avslag till besvarat.  

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppen att 
beslutsmeningen ändras från avslag till besvarat. 

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att beslutsme-
ningen ändras från avslag till besvarat. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot 
Lena Ohlsson (M) med flera förslag till beslut och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Lena Ohlsson (M) med fleras förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-09-26, föreslås att ett nytt 
utegym anläggs i Önnestad. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-13 att 
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Förslagsställaren uppger att ett utegym främjar rörelse och hälsa och 
tycker det är dags att Önnestad får ett utegym. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden har senaste tiden fått in ett flertal medborgar-
förslag gällande utegym i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
positivt på att successivt etablera utegym i olika delar av Kristianstads 
kommun. Utifrån kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget är det i 
nuläget inte möjligt att anlägga utegym i Önnestad. Det finns dock en lång-
siktig tanke om att etablera fler utegym i olika delar av kommunen över tid. 
Närmast är det ett utegym i Åhus som är på gång. 

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

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

Medborgarförslag, 2020-09-26 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-10-13 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 37 

Medborgarförslag - Utegym i Hammarslund 
Änr KFN 2020/126 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Yrkanden 

Ordförande yrkar att beslutsmeningen ändras från avslag till besvarat 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppen att 
beslutsmeningen ändras från avslag till besvarat 

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att beslutsme-
ningen ändras från avslag till besvarat 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet mot förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yrkandet 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-08-23 föreslås att ett nytt 
utegym anläggs i Hammarslund. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-
15 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.  

Förslagsställaren uppger att ett utegym hade varit ett bra komplement, då 
många människor promenerar och joggar i Södra Björket. Förslagsställaren 
menar vidare att placeringen hade kunnat vara vid ”gamla lekan”. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsnämnden har senaste tiden fått in ett flertal medborgar-
förslag gällande utegym i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
positivt på att successivt etablera utegym i olika delar av Kristianstads 
kommun. Utifrån kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget är det i 
nuläget inte möjligt att prioritera att anlägga utegym i Hammarslund. Det 
finns dock en långsiktig tanke om att etablera fler utegym i olika delar av 
kommunen över tid. Närmast är det ett utegym i Åhus som är på gång.  

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-09 

Medborgarförslag, 2020-08-23 

Beslut i kommunfullmäktige, 2020-09-15 
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KFN § 38 

Medborgarförslag - Ridstig mellan Furuboda och 
Friseboda 
Änr KFN 2020/46 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-01-22 föreslår en medborgare 
att en ridstig ska anläggas mellan Furuboda och Friseboda. Kommunfull-
mäktige beslutade 2020-03-10 att överlämna medborgarförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Förslagställaren anför att det var många som red i området innan det blev 
naturreservat och att behovet av en ridstig är stort. 

Kultur- och fritidsnämnden har ingen möjlighet att påverka anläggning av 
ridstig i området då kommunen saknar rådighet över den största delen av 
området som är ett statligt naturreservat, Friseboda naturreservat. Inom 
naturreservatets gränser får ridning förekomma på vägar avsedda för 
motortrafik och på särskilt anlagda ridstigar. Naturreservatets förvaltare 
avser att anlägga en ridstig något längre söderut jämfört med förslagsstäl-
larens förslag, vilket torde vara ett sätt att möta behovet av ridstig i områ-
det. 

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

Beslutsunderlag 
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Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-14 

Medborgarförslag, 2020-01-22 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-03-10 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 39 

Initiativärende från Socialdemokraterna om 
studieförbundet Ibn Rushd 
Änr KFN 2021/42 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att initiativärendet avslås 

Reservationer 

Jörgen Johnsson (L) och Lena Holst (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Vi i Liberalerna och Centerpartiet anser att initiativärende är ett bra in-
strument i det demokratiska arbetet där förtroendevalda vill vara med och 
påverka, vi anser därför att initiativärendet från Socialdemokraterna om 
studieförbundet Ibn Rushd skall beredas”. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Yrkanden 

Lena Ohlsson (M) yrkar för moderaterna och kristdemokraterna att initia-
tivärendet avslås 

Camilla Ottosson (KD) yrkar för kristdemokraterna att initiativärendet 
avslås 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppen att 
initiativärendet avslås 

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att riva upp det 
tagna beslutet mot studieförbundet Ibn Rushd och att förvaltningen får i 
uppdrag att få till stånd ett möte med studieförbundet Ibn Rushd 

Jörgen Johnsson (L) och Lena Holst (C) yrkar att initiativärendet ska bere-
das. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-11   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslag om att avgöra ärendet idag mot förslag om att ge 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och åter-
komma till nämnden och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs av Leif Sivtoft (S) 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång;  

Ja för att ärendet ska avgöras idag 

Nej för att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet 
och återkomma till nämnden. 

Med 6 ja-röster; Lena Ohlsson (M), Monica Roos (M), Camilla Ottosson 
(KD), Carl Henrik Nilsson (SD), Christian Holstein (SD), Björn Nordeman 
(SD) och 5 nej-röster Jörgen Johnsson (L), Lena Holst (C), Björn Jönsson (S), 
Leif Sivtoft (S), Ann Bertilsson (S) finner ordföranden att beslutar kultur- 
och fritidsnämnden att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till initiativärendet mot 
varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att initiativä-
rendet avslås. 

Omröstning 

Omröstning begärs av Leif Sivtoft (S).  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja för att avslå initiativärendet 

Nej för att bifalla initiativärendet. 

Med 6 ja-röster; Lena Ohlsson (M), Monica Roos (M), Camilla Ottosson 
(KD), Carl Henrik Nilsson (SD), Christian Holstein (SD), Björn Nordeman 
(SD) och 3 nej-röster Björn Jönsson (S), Leif Sivtoft (S), Ann Bertilsson (S),  
samt två som avstår från att rösta; Jörgen Johnsson (L) och Lena Holst (C), 
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finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå initia-
tivärendet.  

 

Sammanfattning 
Den socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritidsnämnden inkom 2021-
02-25 med ett initiativärende om studieförbundet Ibn Rushd till kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Initiativärende från socialdemokratiska gruppen, 2021-02-25 
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