
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen, Rådhus Skåne, kl 13:00-15.35 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Leif Sivtoft (S) Monica Roos (M) 

 Ann Bertilsson (S) Björn Jönsson (S) Jörgen Johnsson (L), utom § 
51-54 

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

 Christian Holstein (SD) Björn Nordeman (SD)       

                   

                   

                   

Ersättare Jessica Kilis (M) Torvald Bennäs (L), utom § 
51-54 Håkan Hellberg (S) 

                   
                   
                   

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

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg 

Peter Rosengren, 
nämndsekreterare Henrik Alvesson, fritidsstrateg 

 
Magdalena Jeppsson, 
bibliotekschef Mimmi Ly, samordnare Åsa Jansson, arbetsledare 

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne, plan 5, 2021-04-29 kl 12:00 

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

40-54 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-04-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-05-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne, plan 5 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 40 

Information 
Änr KFN 2021/45 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
      

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

Bibliotekschef Magdalena Jeppsson och samordnare Mimmy Ly informera-
de om Digitalt lärcenter 

Fritidsstrateg Henrik Alvesson informerade om C4-lägret 2021 

Arbetsledare Åsa Jansson informerade kring Rönnowsbadets stängning 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade kring styrkort och handlings-
plan 2021 samt kring kultur- och fritidsnämndens budgetberedning 2021 
för 2022 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerade om processen kring skate i Åhus 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 41 

Delgivningar 
Änr KFN 2021/46 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna avseen-

de perioden 2021-03-02---2021-04-12 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2021-03-02---2021-04-12 till handlingarna 

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

de perioden 2021-03-02---2021-04-12 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-12 

Protokoll konstkommittén, 2021-03-17 

Protokoll namnberedningen, 2021-03-08 

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Södra Äspet i Kristi-
anstads kommun, 2021-02-19 

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande avseende remisshandlingar 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Södra Äspet, 2021-03-
26 

Månadsrapport Kristianstads Badrike, februari 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning avseende medarbetare, 
februari 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens månadsrapport för februari 2021 

Öppet brev från Svenska Gymnastikförbundet mfl, 2021-03-16 

Konstprogram Arkelstorp och Tvedegård efter slutfört uppdrag, 2021-03-
02 

Kommunrapport från RF-SISU Skåne om Idrotten i Kristianstad 2020 

Bilaga till RF-SISU Skånes kommunrapport, fördelning av verksamhets-
stöd idrott för äldre per kommun 

Revisionsrapport granskning av intern kontroll i hanteringen av anställ-
das bisysslor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 42 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2021/47 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-03-02---2021-04-12 till hand-
lingarna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2021-03-02---2021-04-12 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-03-02---2021-04-12 till hand-
lingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden tjänsteutlåtande, 2021-04-12 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2021-03-30 

Beslut om arkivorganisation för kultur- och fritidsnämnden med arkivan-
svariga, arkivsamordnare, arkivredogörare, gäller från 210317 

Beslut om 4000 kronor i arrangörsstöd för programverksamhet 2021, 
Nordöstra Skånes Fågelklubb 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 43 

Plan intern kontroll 2021 
Änr KFN 2021/58 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följande 

två granskningsområden: 

1. Attestbehörigheter 

2. Bidrag studieförbund 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar risk- och väsentlighetsanalys 
för flertalet processer. Förvaltningen redovisar förslag på intern kontroll-
plan för 2021, bestående av två olika granskningsområden/processer, 
utvalda utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. Ett av dessa är kommun-
gemensamt och ett nämndspecifikt. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer intern kontrollplan med följande 

två granskningsområden: 

1. Attestbehörigheter 

2. Bidrag studieförbund 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Riskanalys och kontrollplan 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Handbok intern kontroll 2021 

Område 1 - Attestbehörigheter 

Område 2 – Bidrag studieförbund 

Beslut KS intern kontroll 2021-01-27 

 

7



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 44 

Förslag nytt gemensamt reglemente för samtliga 
nämnder 
Änr KFN 2021/57 

Beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun 

 

Sammanfattning 
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har 
som uppdrag att se över nämndernas reglementen i kommunen och, 
förutom att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagar och 
författningar, ge förslag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.  

Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom 
förslaget om att alla nämnder ska ha ett gemensamt reglemente. 

Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt 
reglemente, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun, som ska gälla för alla nämnder i kommunen. 

De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglemen-
ten framgår av ett särskilt dokument för respektive nämnd. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Kristianstads kommun 

Beslutsunderlag 
Underlag till beslut om ett Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och 
 övriga nämnder i Kristianstads kommun 

1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-
03-29 

2. Barnkonsekvensanalys 

3. Gemensamt reglemente 

4. Revidering av reglemente kultur- och fritidsnämnden 

 

Underlag till beslut avseende förstudien och ett gemensamt 
reglemente 

5. Förstudie 2020-09-14  

6. Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-16, Änr KFN 2021/57 

 

Underlag till beslut om projektet Översyn av Kristianstads 
kommuns samtliga reglementen 

7. Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-12, Änr KFN 
2021/57 

8. Projektdirektiv, 2020-01-07 

9. Projektbeskrivning, 2020-04-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 45 

Ansökan om arrangörsstöd för musik- och 
kulturprogram 2021. Kulturföreningen Äntligen 
Änr KFN 2021/53 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 65 000 kronor till föreningen 

Äntligen för musik- och kulturprogram 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening 

 

Sammanfattning 
Kulturföreningen Äntligen ansöker om 120 000 kronor i arrangörsstöd 
för musik och kulturprogram 2021. Föreningen arrangerar scenkonst med 
stor genrebredd och samverkar brett med föreningsliv och kulturaktörer, 
kulturinstitutioner med målet att nå ut till flera olika målgrupper.   

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

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 65 000 kronor till föreningen 
Äntligen för musik- och kulturprogram 2021 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturförening 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Ansökan om arrangörsstöd för musik- och kulturprogram 2021. Kultur-
föreningen Äntligen, 2021-03-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 46 

Skrivelse angående förändrat programinnehåll 
Spelplats Vinbäcken sommaren 2021, JFK Studio / 
Vinbäcken produktion 
Änr KFN 2021/59 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar JFK Studio/ Vinbäcken Produktion 

att använda tidigare beslutat projektbidrag om 70 000 kronor samt 
överflyttade medel från 2020 om 15 600 kronor till ett sommarscen-
program om 12-15 programpunkter på spelplats Vinbäcken 2021 

 

Sammanfattning 
JFK Studio/Vinbäcken produktion har inkommit med en skrivelse till 
kultur- och fritidsnämnden utifrån att de, med anledning av pågående 
pandemi och Folkhälsomyndigheternas restriktioner, beslutat att inte 
uppföra planerad teaterproduktion av Cyrano – med näsa för kärlek 
sommaren 2021. JFK Studio/Vinbäcken Produktion planerar istället för 
ett omväxlande sommarscenprogram om 12-15 kvällar med musikfram-
trädande, stand-up, melodikryss och poesi på Spelplats Vinbäcken och 
ansöker om att använda beslutat projektbidrag på 70 000 kronor, samt 
kvarvarande överförda medel från 2020 om 15 600 kronor, till som-
marscenprogram på Spelplats Vinbäcken.  

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

tion att använda tidigare beslutat projektbidrag om 70 000 kronor 
samt överflyttade medel från 2020 om 15 600 kronor till ett som-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

marscenprogram om 12-15 programpunkter på spelplats Vinbäcken 
2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-30 

Skrivelse angående förändrat programinnehåll Spelplats Vinbäcken 
sommaren 2021, JFK Studio/Vinbäcken Produktion, 2021-03-27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 47 

Ansökan om bidrag för sommarkoloni 2021. KFUM 
Kristianstad 
Änr KFN 2021/56 

Beslut 
 KFUM Kristianstad beviljas 165 000 kronor i bidrag för genomförande 

av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus 

 KFUM Kristianstad ansvarar för att lägren genomförs utifrån de re-
kommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och 
Smittskydd Skåne anger 

 Pengarna tas från verksamhet 302 

 

Sammanfattning 
KFUM Kristianstad ansöker om 193 000 kronor i bidrag för dag- och 
övernattningsläger i Åhus sommaren 2021. Daglägret genomförs under 
de tre första veckorna på sommarlovet, samt ett övernattningsläger under 
vecka 32. Till lägret inbjuds elever i årskurs f-6, som är bosatta i Kristi-
anstads kommun. Varje år deltar cirka 200 barn. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidrag beviljas och att KFUM 
Kristianstad ansvarar för att lägren genomförs utifrån de rekommenda-
tioner och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 
Skåne anger. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 KFUM Kristianstad beviljas 165 000 kronor i bidrag för genomfö-

rande av dag- och övernattningsläger på skollovsanläggningen i Åhus 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 KFUM Kristianstad ansvarar för att lägren genomförs utifrån de 
rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten och 
Smittskydd Skåne anger 

 Pengarna tas från verksamhet 302 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-26 

KFUM Kristianstads ansökan om bidrag, 2021-03-24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 48 

Driftbidrag 2020 
Änr KFN 2021/55 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 ideella föreningar, 1 ekonomisk 

förening och 1 stiftelse enligt följande: 

Torsebro Friluftsbad    200 000 kronor 
Vångabergets Slalomklubb   200 000 kronor 
Stiftelsen Lerjevallen   110 000 kronor 
Christianstads Segelsällskap   25 000 kronor 
Degeberga-Widtskövle Golfklubb    25 000 kronor 

 

Sammanfattning 
I kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för driftbidrag står det 
att nämnden i vissa fall kan besluta om en annan bidragssumma till en 
förening än vad bidragsdel 1 och 2 anger. Med anledning av detta före-
slår förvaltningen att tre ideella föreningar,  en ekonomisk förening och 
en stiftelse får ett annat driftbidrag än de hade fått med bidragsbestäm-
melserna som grund. Organisationernas verksamhet skiljer sig till viss 
del från övriga föreningar. Föreslaget driftbidrag till Christianstads Se-
gelsällskap, Stiftelsen Lerjevallen, Torsebro Friluftsbad och Vångaber-
gets Slalomklubb ligger på samma nivå som förra året. Degeberga-
Widtskövle Golfklubbs bidrag höjs med 5% jämfört med föregående år 
eftersom de då hade inkommit med sin ansökan för sent.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar 3 ideella föreningar, 1 ekonomisk 

förening och 1 stiftelse enligt följande: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Torsebro Friluftsbad    200 000 kronor 
Vångabergets Slalomklubb   200 000 kronor 
Stiftelsen Lerjevallen   110 000 kronor 
Christianstads Segelsällskap   25 000 kronor 
Degeberga-Widtskövle Golfklubb    25 000 kronor 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-24 

Organisatorernas driftbidragsansökan  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 49 

Medborgarförslag - Skatepark i Tivoliparken 
Änr KFN 2021/37 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-12-16 föreslås att en skate-
park, tillsammans med ett utegym, lekplats eller parkourbana byggs 
antingen i Tivoliparken eller vid Naturum. Kommunfullmäktige besluta-
de 2021-02-09 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att han upplever skateparken vid Galleria Bou-
levard som otrygg och genom att samla flera olika typer av aktiviteter vid 
ett ställe så kan det attrahera en bredare målgrupp. 

De senaste åren har ett flertal förfrågningar om skateparker/skateytor 
kommit in till kultur- och fritidsnämnden. Närmast planeras en skateyta i 
Åhus. Utifrån kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget är det i 
nuläget inte möjligt att anlägga en skatepark/skateyta eller parkourbana i 
Tivoliparken eller Naturum.  

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 Tivoliparken eller Naturum. 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

En lekplats finns redan etablerad i Tivoliparken. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-25 

Medborgarförslag, 2020-12-16 

Beslut i kommunfullmäktige, 2021-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 50 

Medborgarförslag - Utegym vid motionsslingorna i 
Björket intill Fotbollsarenan 
Änr KFN 2021/36 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-12-07, föreslås att ett nytt 
utegym anläggs intill Björket vid Kristianstads arenaområde. Kommun-
fullmäktige beslutade 2021-02-09 att överlämna medborgarförslaget till 
kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Förslagsställaren uppger att ett utegym är ett bra ställe att träna på både i 
pandemitider men även i tider då pandemin är över. Placeringen som 
förslagsställaren har uppgett är utanför Konstgräsplan 1, i närheten av 
löparspåret i södra Björket. 

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 intill Björket i Kristianstad. 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 anser medborgarförslaget besvarat 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Medborgarförslag, 2020-12-07 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2021-02-09  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 51 

Medborgarförslag - Öppna Tivolibadet för 
motionssimning 
Änr KFN 2021/39 

Beslut 
 Medborgarförslaget avslås 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-12-10 föreslås att badhuset 
öppnas upp för motionssimning. Kommunfullmäktige beslutade 21-02-09 
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.  

Förslagsställarna, sju till antalet, menar att Tivolibadet – som är stängt 
för allmänheten på grund av covid-19 - bör kunna öppna upp för mo-
tionssimning. Detta utifrån att skolsim samt föreningsverksamhet för 
barn och unga i vissa åldersgrupper, enligt gällande riktlinjer, är igång.  

Kultur- och fritidsförvaltningen anser förslaget vittnar om medvetenhet 
vad gäller bakgrund till stängningen, samt innehåller konstruktiva tankar 
för att kunna öppna upp för olika målgrupper. 

Riktlinjer och rekommendationer ändras ständigt. Kultur- och fritidsför-
valtningen har att förhålla sig till de råd och rekommendationer som 
kommer från nationellt och regionalt håll. Tidigare uppmanade regering-
en och Folkhälsomyndigheten kommunerna att hålla icke nödvändig 
verksamhet stängd. Simhallar var en del av den verksamhet som bedöm-
des som icke nödvändig. Rekommendationen gäller dock inte längre för 
simhallar. I stället har Smittskydd Skåne på regional nivå kommit med 
råd som säger att träning inomhus ska undvikas för personer födda 2001 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

eller tidigare. Det innebär att det i nuläget inte är aktuellt att öppna upp 
för fler målgrupper.  

Eftersom simhallar dessutom lyder under pandemilagen, så har förvalt-
ningen att tillse att varje avgränsat utrymme i simhallen har ett maxantal 
besökare som innebär att varje person kan disponera minst 10 kvadratme-
ter. Det innebär att även om träning framöver skulle öppnas upp för 
målgruppen födda 2001 och tidigare, så ska pandemilagen med dess 
begränsningar följas. Eftersom föreningsverksamhet och skolsim idag 
pågår, så är pandemilagen en faktor som även i framtiden kan innebära 
begränsningar. 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-09 

Beslut i kommunfullmäktige, 2021-02-09 

Medborgarförslag, 2020-12-10 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 52 

Namnsättning av vägar i centrala Yngsjö, Yngsjö 
4:251 mfl 
Änr KFN 2021/48 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägar inom fastigheten Yng-

sjö 4:251 till Tofta väg, Gårdsvägen och Skolhusvägen 

 

Sammanfattning 
Tre nya vägar behöver namnsättas i centrala Yngsjö till följd av byggna-
tion av nytt villaområde med totalt 87 bostäder, mestadels radhus och 
lägenheter. Namnberedningen föreslår att den centrala vägen genom det 
nya området ges namnet Tofta väg efter det närbelägna Tofta gård. 
Namnberedningen föreslår vidare att den östligaste av vägarna i området 
namnsätts till Gårdsvägen, även denna efter Tofta gård. Den västligaste 
av vägarna föreslås namnsättas till Skolhusvägen då det i området under 
lång tid bedrivits skolverksamhet. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägar inom fastigheten Yng-

sjö 4:251 till Tofta väg, Gårdsvägen och Skolhusvägen 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-31 

Protokoll namnberedningen, 2021-03-08 

Protokoll namnberedningen, 2021-03-26 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22   
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Karta över Yngsjö 4:251 mfl 

Översiktskarta Yngsjö 

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 53 

Namnsättning av väg i Yngsjö, Yngsjö 3:161 mfl 
Änr KFN 2021/49 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägen till Ängavägen 

 

Sammanfattning 
Del av nuvarande vägen Torgasträdet i centrala Yngsjö behöver ett eget 
namn. Namnberedningen föreslår att vägen namnsätts till Ängavägen. 
Samråd har skett med lokalt boende längs med aktuell väg och ingen har 
inkommit med någon erinran mot namnberedningens förslag. I området 
har det före byggnation funnits äng- och hedmark. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägen till Ängavägen 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-31 

Protokoll namnberedningen, 2021-03-08 

Protokoll namnberedningen, 2021-03-26 

Karta över Yngsjö 3:161 mfl 

Översiktskarta Yngsjö 

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 54 

Initiativärende från Sverigedemokraterna i 
Kristianstad om den strategiska badgruppen 
Änr KFN 2021/64 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet remitteras till nästa 

sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda den strategiska 
badgruppens roll till kommande sammanträde med kultur- och fritids-
nämnden 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstad inkom 2021-04-21 med ett initiativä-
rende till kultur- och fritidsförvaltningen med rubriken ”Förtida nedstäng-
ning av Rönnowsbadet”. I initiativärendet ställs ett antal frågor gällande 
nedstängningen av Rönnowsbadet i Åhus, samt om den strategiska bad-
gruppens roll. Frågorna gällande nedstängningen av badet besvarades på 
informationsärendet på nämndssammanträdet 2021-04-22. 

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

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Sverigedemokraterna i Kristianstad om den strategiska 
badgruppen, 2021-04-21 
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