
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 114, kl 13:00-16:50 

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

 Jörgen Johnsson (L) Annika Carlsson (L) Camilla Ottosson (KD 

 
Björn Jönsson (S), utom § 
73-82 Ann Bertilsson (S) Christian Holstein (SD) 

 Björn Nordeman (SD) Jessica Kilis (M) Håkan Hellberg (S), 
beslutande 73-82 

                   

                   

                   
Ersättare Torvald Bennäs (L) Håkan Hellberg (S)       
                   
                   
                   

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

nämndsekreterare 

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg 

Henrik Alvesson, 
fritidsstrateg Lina Campbell, enhetschef 

 
Jenny Sahlström, 
friluftsstrateg Maria Mera, controller       

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

 2021-06-21, kl 14:00, Rådhus Skåne 

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

55-57, 61-70, 72-82 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2021-06-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-06-21 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-07-12 

Förvaringsplats 
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 55 

Information 
Änr KFN 2021/77 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
 

Kultur- och fritidsförvaltningens information 
Controller Maria Mera redovisade ekonomisk uppföljning 

Förvaltningschef Ulrika Cedell och controller Maria Mera informerade om 
budgetberedning 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om organisationsöversyn 

Enhetschef Lina Campbell informerade om Kulturläger 2021  

Fritidsstrateg Henrik Alvesson informerade om C4-lägret 2021 

Friluftsstrateg Jenny Sahlström informerade om friluftsliv sommar 2021 

Kulturstrateg Lotta von Bültzingslöwen presenterade nomineringar till 
kulturpris respektive kulturstipendium 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 56 

Delgivningar 
Änr KFN 2021/78 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2021-04-13---2021-05-25 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2021-04-13---2021-05-25 

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

perioden 2021-04-13---2021-05-25 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 

Protokoll namnberedningen, 2021-05-17 

Konstkommitténs sammanträdesprotokoll, 2021-05-19 

Strategisk färdplan 2021-2024 för Kristianstad kommunkoncern 

Beslut KF 2021-04-14, Revidering av budget 2021 och flerårsplan 2022-
2023 

Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021 

Månadsrapport Kristianstads badrike, april 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Skrivelse från Rönnowsbadets Vänner angående stängning av Rönnows-
badet i Åhus, 2021-05-03 

Skrivelse från Studieförbundens samverkansorganisation i Kristianstad 
gällande beslut om ej beviljat bidrag, 2021-05-05 

Öppet brev till kultur- och fritidsnämnden från lokalt boende längs med 
Djurhagsvägen mfl, 2021-05-13 

Skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen från QiHu Kultur i Huaröd, 
2021-05-18 

Beslut KF 2021-05-11, Motion – Inför Kulturgaranti för äldre 

Årsredovisning Musik i Syd 2020 

Bevilja medel från Sparbanksstiftelsen för Kulturgala 2021, 2021-05-20 

Beslut KF 2021-05-11, Bemyndigande till kommunstyrelsen med anled-
ning av den nya pandemilagen 

Årsredovisning 2020 Regionmuseet Skåne 

Verksamhetsberättelse 2020 Regionmuseet Skåne 

Underskrifter Regionmuseet Skåne 

Årsmötesprotokoll 2021 KFGF 

Årsredovisning 2020 del 1 för KFGF 

Årsredovisning 2020 del 2 för KFGF 

Övergripande verksamhetsberättelse 2020 för KFGF 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning avseende medarbetare, april 
2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 57 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2021/79 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-04-13---2021-05-25 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2021-04-13---2021-05-25 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-04-13---2021-05-25 till hand-
lingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 

Redovisning av delegeringsbeslut, 2021-05-25 

Beslut om 4 000kr i projektbidrag 2021 till Wendes Pétanques Club för 
utveckling av sin verksamhet 2021 

Yttrande över anmälningsärende om förändring inom JKN Entreprenad 
AB:s verksamhetsområde i form av anläggning av bullervall 

5



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslut om att förlänga stängning av vissa verksamheter för allmänheten, 
med anledning av skärpta allmänna råd utifrån smittspridning, 210501-
210829 

Delegationsbeslut yttrande remiss bygglov för upplag Horna 12:7 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 61 

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

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger kultur- och fritidsförvaltningens 

utredning om strategisk badgrupp till handlingarna 
 

 att strategisk badgrupp avvecklas då Kristianstad Badrike är färdig-
byggt och invigt 30 september 2022 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Lena Ohlsson (M) yrkar för Alliansen enligt följande ”att avveckla strategisk 
badgrupp då Badriket är färdigbyggt och invigt 30 september 2022. Kultur- 
och fritidsnämnden ges istället möjlighet till insyn i Kristianstads kommuns 
bad och dess olika verksamheter inom kontaktgruppen Fritid”. 

Leif Sivtoft (S) bifaller yrkandet för den socialdemokratiska gruppen. 

Christian Holstein (SD) bifaller yrkandet för den sverigedemokratiska 
gruppen 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstad inkom 2021-04-21 med ett initiativä-
rende till kultur- och fritidsförvaltningen med rubriken ”Förtida ned-
stängning av Rönnowsbadet”. I initiativärendet ställdes ett antal frågor 
gällande nedstängningen av Rönnowsbadet i Åhus, samt om den strate-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

giska badgruppens roll. Frågorna gällande nedstängningen besvarades 
under informationsärendet vid sammanträdet 2021-04-22 KFN §40.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-22 KFN §54 att remittera 
ärendet, samt att ge med kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag att 
utreda och redovisa strategisk badgrupps roll, till nästkommande sam-
manträde 2021-06-10. 

Utredning 

1999 togs ett reglemente fram för politiska kontaktpersoner, som skulle 
vara ”en aktiv förbindelselänk mellan nämnden och förvaltningens olika 
verksamheter”. Kontaktpersonerna ägde inte mandat på egen hand att 
göra utfästelser eller ge löften å nämndens/förvaltningens vägnar”. Några 
kontaktgrupper utifrån verksamheter specificerades inte. 

2003 föreslogs nya riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens så kallade 
kontaktgrupper. Tre av grupperna angavs som att äga en annan karaktär 
än kontaktgrupperna, nämligen konstkommittén, namnberedningen och 
föreningen jazzfestivalen.  

Kontaktgrupperna föreslogs inte ha någon beslutsfunktion, syftet med 
dem angavs som ”förbättra kontaktytorna mot de verksamheter nämnden 
driver eller ger ett omfattande stöd”. Kontaktgrupper skapades enligt 
förslag för sju olika grupper; bibliotek, idrott/fritid, kultur, bad, Barbac-
ka, fritidsgårdar samt ungdomsråd. 

2009-10-21 beslutade kultur- och fritidsnämnden, efter politiskt initiativ 
från den socialdemokratiska gruppen i nämnden, att tillsätta en badutred-
ning. Föreslagna förändringar och justeringar av ingångna avtal för vissa 
utomhusbad och utvecklingsplaner för Tivolibadet, angavs som skäl för 
förslaget: 

- ”att tillsätta en särskild badutredning som skall presentera 
ett underlag för framtida förändringar, investeringar och 
driftsformsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

- att utredningen skall strategiskt  belysa långsiktiga drifts-
kostnader, bedömda investeringsbehov, möjliga konse-
kvenser för olika driftsformer  och tillgänglighetsbehov” 

På det efterföljande sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden 2009-
11-25 beslutades att badutredningsgruppens sammansättning skulle vara 
sex politiker från kultur- och fritidsnämnden, vilka utsågs i samma be-
slut, samt två adjungerade tjänstepersoner – förvaltningschefen och 
enhetschefen på Tivolibadet. Förvaltningschefen utsågs till sammankal-
lande. I beslutet fick badgruppen i uppdrag att ta fram en arbetsbeskriv-
ning som skulle redovisas på kommande sammanträde, en sådan har dock 
inte hittats i kommande sammanträdesprotokoll.  

Den strategiska badgruppen har i beslut aldrig definierats som ett utskott 
till, eller organ, under kultur- och fritidsnämnden som lämnar förslag till 
beslut till nämnden. Ej heller har den definierats som en renodlad kon-
taktpolitisk grupp, utan mer som en specialinriktad kontaktpolitisk grupp.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger kultur- och fritidsförvaltningens 

utredning om strategisk badgrupp till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 

Initiativärende från Sverigedemokraterna i Kristianstad, 2021-04-21 

Beslut KFN 2021-04-22, Initiativärende från Sverigedemokraterna i 
Kristianstad 

Reglemente kontaktpersoner 1999 

Riktlinjer kontaktgrupper 2003 

Beslut kultur- och fritidsnämnden, 2009-10-21 

Beslut kultur- och fritidsnämnden, 2009-11-25 

9



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Avveckla strategiska badgruppen september 2022, 2021-06-10 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 KFN § 62 

Motion - Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad 
Änr KFN 2019/63 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen om ett Föreningar-

nas hus i Kristianstad 

Reservation 

Leif Sivtoft (S) reserverar sig mot beslutet för den socialdemokratiska 
gruppen 

Protokollsanteckning 

Leif Sivtoft (S) lämnar för den socialdemokratiska gruppen följande proto-
kollsanteckning; ”Socialdemokraterna anser att tjänsteutlåtandet på remis-
sen inte alls är i linje med det beslut som kommunfullmäktige beslutat om 

- man har inte utrett förutsättningarna för ett Föreningarnas Hus el-
ler hur ett sådant skall vara utformat  

- man pekar på det ekonomiska läget i kommunen med formulering-
en att det inte finns pengar, en fråga som beslutas av politiken och 
inte av tjänstemän i en utredning 

- motionens intention var att utreda HUR ett föreningarnas hus skul-
le kunna utformas som mötesplats för föreningslivet med samord-
ning av såväl lokaler som kansli samt en lokalisering. Frågan är där-
för väldigt mycket större än endast några lokaler för några få före-
ningar som remissvaret tar upp 

- motionen har fått bifall av fullmäktige att utreda förutsättningarna 
och det anser vi brister i remissvaret” 

Nämndens behandling 

11
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Yrkanden 

Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen på återremitte-
ring av ärendet då man ”anser att tjänsteutlåtandet på remissen inte alls är 
i linje med det beslut som kommunfullmäktige fattat beslut om 

- man har inte utrett förutsättningarna för ett Föreningarnas Hus el-
ler hur ett sådant skall vara utformat  

- man pekar på det ekonomiska läget i kommunen med formulering-
en att det inte finns pengar, en fråga som beslutas av politiken och 
inte av tjänstemän i en utredning 

- motionens intention var att utreda HUR ett föreningarnas hus skul-
le kunna utformas som mötesplats för föreningslivet med samord-
ning av såväl lokaler som kansli samt en lokalisering. Frågan är där-
för väldigt mycket större än endast några lokaler för några få före-
ningar som remissvaret tar upp 

- motionen har fått bifall av fullmäktige att utreda förutsättningarna 
och det anser vi brister i remissvaret” 

Beslutsgång 

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

Omröstning 

Omröstning begärs av Leif Sivtoft (S) 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång; 

Ja för förvaltningens förslag till beslut 

Nej för socialdemokraternas förslag till beslut 

Med 8 ja-röster; Lena Ohlsson (M), Monica Roos (M), Jörgen Johnsson (L), 
Annika Carlsson (L), Camilla Ottosson (KD), Christian Holstein (SD), Björn 
Nordeman (SD), Jessica Kilis (M) och 3 nej-röster Leif Sivtoft (S), Björn 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Jönsson (S), Ann Bertilsson (S) finner ordföranden att kultur- och fritids-
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) och Therese Sturesson (S) föreslår i en motion att utreda 
förutsättningarna för att skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-15, KF§221, att bifalla motionen 
och gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att med stöd av kom-
munledningskontoret utreda förutsättningarna för att skapa ett förening-
arnas hus i Kristianstad. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om rådande ekonomiska 
läge, vilket inte medger ytterligare stora kommunala investeringar inom 
fritids- och föreningssektorn. Därför har förvaltningen, i samverkan med 
kommunledningskontoret, tittat på ett alternativ om att möjliggöra för 
föreningslivet att kunna hyra in sig i FUB:s lokal, Kulltorpet. Här finns 
möjlighet för 2-3 pensionärs- och handikappföreningar att hyra kanslilo-
kal. Utöver det finns en större konferenslokal, som klarar att ta emot 60-
80 personer. Ett behov av utökat antal parkeringsplatser har uttryckts. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen om ett Förening-

arnas hus i Kristianstad 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-24 

Motion – Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad, 2019-01-11 

Bilaga till motion, 2019-01-11 

Beslut Kommunfullmäktige, 2019-10-15, KF§221 

Yrkande från den socialdemokratiska gruppen, 2021-06-10 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Protokollsanteckning från den socialdemokratiska gruppen, 2021-06-10 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 63 

Gallringsutredning FRI och Aktivitetskort på Nätet 
Änr KFN 2021/84 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att gallring av bidrags- och bok-

ningssystemen FRI och Aktivitetskort på Nätet sker enligt de förslag 
som anges i dokumentet ”Gallringsutredning FRI och Aktivitetskort på 
Nätet” 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att införa ett nytt bidrags- och 
bokningssystem, Rbok. Det nya systemet kommer att ersätta bidrags- och 
bokningssystemet FRI, samt det kommunala aktivitetsstödssystemet 
Aktivitetskort på Nätet. Med anledning av det så kommer all den infor-
mation som finns i båda dessa system att försvinna. En gallringsutredning 
behöver därför genomföras, för att säkerställa att relevant information i 
systemen bevaras och att övrig information i systemen gallras. I proces-
sen har dialog skett med kommunarkivet, så att gallringsprocessen sker 
på ett korrekt sätt och gallringsutredningen är uppbyggd på det sätt som 
kommunarkivet rekommenderar. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att gallring av bidrags- och bok-

ningssystemen FRI och Aktivitetskort på Nätet sker enligt de förslag 
som anges i dokumentet ”Gallringsutredning FRI och Aktivitetskort 
på Nätet” 

Beslutsunderlag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-05 

Gallringsutredning FRI och Aktivitetskort på Nätet 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 64 

Tillfälligt förändrad beräkningsgrund för kommunalt 
aktivitetsstöd utifrån covid-19 vår 2021 
Änr KFN 2021/90 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den redovisningsperiod, vår 

2019, vår 2020 eller vår 2021, som för respektive förening innebär 
högst antal redovisade deltagartillfällen är den redovisningsperiod som 
ligger till grund för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd för vår 
2021 

 

Sammanfattning 
Det kommunala aktivitetsstödet betalas ut två gånger per år. Under hös-
ten betalas bidraget ut för den verksamhet som föreningarna genomfört 
och redovisat för våren, 1 januari-30 juni. Fördelningen sker proportio-
nerligt 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 redovi-
sade för vår 2021 än vad som hade varit fallet utan covid-19. För att 
nuvarande situation ska påverka föreningslivet så lite som möjligt före-
slår kultur- och fritidsförvaltningen att den redovisningsperiod, vår 2019, 
vår 2020 alternativt vår 2021, som för respektive förening innebär högst 
antal redovisade deltagartillfällen är den redovisningsperiod som ligger 
till grund för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd för vår 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den redovisningsperiod, vår 
2019, vår 2020 eller vår 2021, som för respektive förening innebär 
högst antal redovisade deltagartillfällen är den redovisningsperiod 
som ligger till grund för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd för 
vår 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 65 

Granskning av föreningar inför utbetalning av 
kommunalt aktivitetsstöd och hyresbidrag. GF Kom 
Loss och C4 Kick- och Thaiboxningsklubb 
Änr KFN 2021/82 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår GF Kom Loss och C4 Kick- och Thai-

boxningsklubbs ansökan om kommunalt aktivitetsstöd höst 2020 samt 
hyresbidrag 2020 

 

Sammanfattning 
Två idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet, GF Kom Loss 
och C4 Kick- och Thaiboxningsklubb, har inkommit med ansökan om 
kommunalt aktivitetsstöd för höst 2020 samt hyresbidrag för 2020. Trä-
ningsavgifterna i båda föreningarna, för den verksamhet som föreningar-
na ansöker om kommunalt aktivitetsstöd för, har betalats till företag med 
nära koppling till respektive förening. Kultur- och fritidsförvaltningen 
gör bedömningen att dessa två föreningars verksamhet bedrivs inom två 
företag med nära koppling till respektive förening. Utifrån denna bedöm-
ning anser kultur- och fritidsförvaltningen att bidragsansökningarna ska 
avslås. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden avslår GF Kom Loss och C4 Kick- och 

Thaiboxninsklubbs ansökan om kommunalt aktivitetsstöd höst 2020 
samt hyresbidrag 2020 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 66 

Föreningar med skulder 2021 
Änr KFN 2021/81 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att anta ”Riktlinjer – förfallen skuld 
till kommunala idrottsanläggningar” under 2015, KFN 2015/24. Riktlin-
jerna säger att kultur- och fritidsnämnden vid två tillfällen per år ska 
informeras om vilka föreningar som har förfallna skulder. Den 2021-05-
25 är statusen på förfallna skulder enligt följande: 

Vilan BOIS    10 108 kr 
Somaliska Fritids- och Kulturföreningen  1 712 kr 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 67 

Ansökan om projektbidrag för genomförande av 
Helge River Meet 2021. Kristianstads Sim- och 
Livräddningssällskap 
Änr KFN 2021/91 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Sim- och Livrädd-

ningssällskap 10 000 kronor i projektbidrag för genomförande av Hel-
ge River Meet 

 Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap ansvarar för att tävlingen 
genomförs utifrån de rekommendationer och restriktioner som Folk-
hälsomyndigheten och Smittskydd Skåne anger 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap ansöker om 10 000 kronor i 
projektbidrag för att arrangera en testtävling, Helge River Meet. I framti-
den vill föreningen utöka tävlingen till en årligt återkommande simtäv-
ling i Helge å. Under årets testtävling är det simmare inom föreningen 
som bjuds in, övriga openwater-intresserade personer i kommunen samt 
begränsad inbjudan till närliggande triathlet- och openwaterföreningar. 
Drygt 60 deltagare räknar föreningen med och planerar för klasser för 
barn, ungdomar, motionärer och elit. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ansökan under förutsätt-
ning att föreningen tillser att de tillstånd som krävs för genomförande 
finns på plats, samt att föreningen ansvarar för att tävlingen genomförs 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

utifrån de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndighe-
ten och Smittskydd Skåne anger. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kristianstads Sim- och Liv-
räddningssällskap 10 000 kronor i projektbidrag för genomföran-
de av Helge River Meet 

 Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap ansvarar för att täv-
lingen genomförs utifrån de rekommendationer och restriktioner 
som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne anger 

 Pengarna tas från verksamhet 303, bidrag fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Kristianstads Sim- och livräddningssällskaps projektbidragsansökan, 
samt kompletteringar till ansökan, 2021-05-11 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 68 

Ansökan om arrangörstöd för konsertdagar i 
Ekestad samt Ekestad Live sommaren 2021 i 
Ekestads Folkets Park. Österlövs 
Andelsbyggnadsförening 
Änr KFN 2021/86 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd om 30 000 kro-

nor till Österlövs Andelsbyggnadsförening för konsertdagar i Ekestads 
Folketspark 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföreningar  

 

Sammanfattning 
I Ekestads Folkets Park anordnas sedan 2003, årligen två klassiska kon-
sertdagar i augusti månad. Utöver ovanstående program har föreningen 
sedan två år arrangerat Jazz i Ekestad.  För 2021 planerar föreningen en 
ny breddning av musikutbudet och byter namn till Ekestad Live som 
utöver de klassiska konserterna planeras omfatta 2-3 konserter per sä-
song.  

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

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd om 
30 000 kronor till Österlövs Andelsbyggnadsförening för 
konsertdagar i Ekestads Folketspark 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföre-
ningar  
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-19 

Ansökan om arrangörsstöd 2021, Österlövs Andelsbyggnadsförening, 
2021-05-19  

Bifogad budget, Österlövs Andelsbyggnadsförening, 2021-05-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 69 

Ansökan om arrangörsstöd för programverksamhet 
2021. Rickarums byateater 
Änr KFN 2021/88 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd om 40 000 kro-

nor till Rickarums Byateater 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturförening 

 

Sammanfattning 
Rickarums Bya Teater är en förening med bred kulturverksamhet som 
engagerar och når många. Föreningen ansvarar för driften av verksamhe-
ten vid Sveriges äldsta bevarade skolmuseum, som ligger i en skolbygg-
nad från 1830. I samband med att undervisningen vid skolan upphörde 
1969 invigde Regionmuseet Kristianstad skolmuseet. Föreningen sköter 
hand om lokalerna och ansvarar för den pedagogiska verksamheten med 
visningar för skolklasser.  

Årligen arrangeras en bred programverksamhet omfattande kafékvällar 
med kulturinslag, firandet av traditionella högtider, konserter med gäs-
tande grupper, julmarknad. 2021 anpassas program succesivt utifrån 
Folkhälsomyndigheternas rådande restriktioner för Covid -19, till exem-
pel ersätts den återkommande sommarteatern med ett musikprogram om 
tio föreställningar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår oförändrat bidrag utifrån före-
ningens engagemang i skolmuseet och dess verksamhet. 

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

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett arrangörsstöd om 
40 000 kronor till Rickarums Byateater 

 Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag till kulturföre-
ning  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Ansökan om arrangörsstöd 2021, Rickarums Bya Teater, 2021-05-18  
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 70 

Förslag till utnämnande av arbetsgrupp för 
kulturpris/kulturstipendium 
Änr KFN 2021/83 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsgruppen för resterande 

mandatperiod 2021-2022 skall bestå av ordförande Lena Ohlsson (M), 
vice ordförande Therese Sturesson (S), ledamot Carl Henrik Nilsson 
(SD) och ledamot Lena Holst (C) samt kultur- och fritidschef Ulrika Ce-
dell, kulturstrateg Lotta von Bültzingslöwen och utredare Peter Ro-
sengren 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över arbetsgången för beredning 
av Kulturpris och Kulturstipendium med syfte att skapa en formaliserad 
process och föreslår att en arbetsgrupp bildas med fyra representanter 
från kultur- och fritidsnämnden - ordförande, vice ordförande samt två 
ledamöter. Uppdraget gäller under mandatperioden. Även tre represen-
tanter från kultur- och fritidsförvaltningen föreslås ingå i gruppen; kul-
turstrateg (handläggare), utredare (sammanställer kulturpris och kul-
turstipendium) samt kultur- och fritidschef. Arbetsgruppen har till syfte 
att ta fram förslag på beslut till kulturpris och kulturstipendium.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett utnämnande av arbetsgrupp 

för beredning av kulturpris / kulturstipendium 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-17 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 72 

Medborgarförslag - Bemanna Åhusbryggan med 
badvakter 
Änr KFN 2021/67 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-
05-06 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2021-03-18, föreslås att Åhusbryg-
gan under sommartid bemannas med badvakter för att öka trygghet och 
säkerhet för besökare, och på så vis minimera risken för drunkningsolyc-
kor. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14, KF §114, att överlämna 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

De flesta kommuner har valt att inte ha bevakade stränder och bad är 
formellt en aktivitet som sker på eget ansvar. Med tanke på Kristianstads 
långa kust, det mycket höga besökstrycket på Täppetstranden och strän-
derna överlag som en av kommunens främsta besöksanledningar, föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen att frågan om badvakter genomlyses i en 
förvaltningsövergripande utredning, kopplat till befintligt arbete om 
utveckling av stränder och trygghet. En förvaltningsövergripande utred-
ning i frågan rimmar också väl med det av kommunfullmäktige antagna 
handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i Kristianstads kommun, där 
ett av inriktningsmålen är att vara en kommun med hög vattensäkerhet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
* Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-
06 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-06 

Medborgarförslag, 2021-03-18 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2021-04-14 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 73 

Medborgarförslag - Badvakt till Kantarellen i Åhus 
Änr KFN 2020/130 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-
05-06 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-08-21, föreslås att det ska 
finnas en badvakt på stranden utanför Kantarellbadet i Åhus vid tillfällen 
då det är mycket folk på plats. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-
15, KF §165, att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

De flesta kommuner har valt att inte ha bevakade stränder och bad är 
formellt en aktivitet som sker på eget ansvar. Med tanke på Kristianstads 
långa kust, det mycket höga besökstrycket på Täppetstranden och strän-
derna överlag som en av kommunens främsta besöksanledningar, föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen att frågan om badvakter genomlyses i en 
förvaltningsövergripande utredning, kopplat till befintligt arbete om 
utveckling av stränder och trygghet. En förvaltningsövergripande utred-
ning i frågan rimmar också väl med det av kommunfullmäktige antagna 
handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i Kristianstads kommun, där 
ett av inriktningsmålen är att vara en kommun med hög vattensäkerhet. 

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

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-
05-06 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-06 

Medborgarförslag, 2020-08-21 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-09-15 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 74 

Medborgarförslag - Skatepark/ramper i Linderöd 
Änr KFN 2021/38 

Beslut 
 Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2021-01-14 föreslås att en skat-
park/ramper anläggs för kickbike, trickcykel, skateboard, inlines med 
mera för Linderöds barn och ungdomar. Kommunfullmäktige beslutade 
2021-02-09 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att genom fysisk aktivitet ökar välbefinnandet 
och minskar risk för framtida sjukdomar. Enligt förslagsställarens me-
ning är det mest hållbara, för att få barn och ungdomar i rörelse, att er-
bjuda barn och ungdomar ett fast utbud i sitt närområde såsom exempel-
vis aktivitets/skateparker. 

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/ramper i Linderöd.    

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-24 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Medborgarförslag, 2021-01-14 

Beslut i kommunfullmäktige, 2021-02-09 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 75 

Medborgarförslag - Multiplan i Gärds Köpinge 
Änr KFN 2020/129 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-08-20 föreslås att en multi-
plan anläggs i Gärds Köpinge. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-
15 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

Förslagsställaren arbetar på Köpinge skola och upplever att ungdomar, 
som inte går på skolan, är på skolgården och spelar basket under skoltid. 
Medborgarförslaget att bygga en multiplan skulle ge ungdomarna en 
annan samlingsplats. Förslagsställaren uppger att i Gärds Köpinge finns 
en asfalterad yta, i utkanten av byn, som tidigare användes av ungdomar 
för skateboard och rollerblades, men numera används den inte. Förslags-
ställaren föreslår att planen rustas upp och förses med basketkorgar, 
fastkedjade bandymål och att linjer målas. Utöver det att området förses 
med staket och bänkar samt belysning.  

Kultur- och fritidsförvaltningen förstår att det finns behov av en aktivitet-
syta, det är dock utifrån kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i 
nuläget inte möjligt att iordningsställa en sådan. Om en satsning skulle 
bli aktuell i framtiden behöver också en analys genomföras kring place-
ringen av en multiplan, då förslaget är en asfaltsyta som ligger i utkanten 
av byn. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-05 

Medborgarförslag, 2020-08-20 

Beslut i kommunfullmäktige, 2020-09-15 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 76 

Redovisning av beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr KFN 2021/80 

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 per 2021-06-10 samt medborgarförslag som 
är under beredning per 2021-06-10. 

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, 2021-05-25 

Förteckning över beslutade medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den 2021-01-22 till 2021-06-10 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag i kultur- och fritidsnämn-
den 2021-01-22 till 2021-06-10 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 77 

Namnsättning av väg i Hammar, Hammar 138:24 
mfl 
Änr KFN 2021/76 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden namnsätter vägen till Aklejavägen 

 

Sammanfattning 
En mindre väg i Hammar behöver få ett eget namn. Vägen har tidigare 
varit en del av den större Åängavägen, men till följd av planerad ny 
bebyggelse i området har behov framkommit av att namnsätta även den-
na mindre sidoväg. Vägarna i området är sedan 1960- och 70-tal namn-
satta på temat blommor. I området finns sedan 1930-talet en större 
blomsterhandel (Olles blommor) vilken förmodligen är anledningen till 
den tematiska namnsättningen efter blommor.  

Namnberedningen föreslår att namnsättning fortsätter enligt tema och att 
vägen namnsätts till Aklejavägen. 

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Protokoll namnberedningen, 2021-05-17 

Karta Åängavägen, Hammar 

Plankarta Hammar 138:24 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 78 

Namnsättning av kvarter Nya rättscentrum, 
Bangården 4:47 
Änr KFN 2021/75 

Beslut 
 Att namnsätta kvarteret till Kasematten 

 

Sammanfattning 
I samband med att ett nytt rättscentrum uppförs i norra delen av centrala 
Kristianstad behöver kvartersytan som rättscentrat uppförs på namnsät-
tas. Namnberedningen föreslår att kvarteret namnsätts till Kasematten. I 
området fanns från tidigt 1600-tal fram till mitten av 1800-talet den 
omfattande bastionen Bastion Drottningen, vilken var en omfattande 
hörnbastion i det som en gång var fästningsstaden Kristianstad. I synner-
het bastionerna på fästningens kortsidor var försedda med ytterligare 
befästningsverk utanför själva fästningsvallarna, så kallade utanverk som 
även omfattade så kallade kasematter, lynetter, contregarder mm. Utan-
verken uppfördes för att fördröja en fiendes avancemang gentemot en 
fästning. 

Namnberedningen ser att det nya rättscentrum till sin form kan liknas vid 
en så kallade kasematt, dvs en förstärkt fortkonstruktion som brukades 
som stridsposition för t ex artilleri i en fästning. Namnberedningen för-
slår därför att det nya kvarteret namnsätts till Kasematten. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Att namnsätta kvarteret till Kasematten 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 

Protokoll namnberedningen, 2021-05-17 

Karta 

Bild 1 Kasematten 

Bild 2 Kasematten 

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 79 

Namnsättning av väg i Yngsjö, Yngsjö 8:78 och 
Yngsjö 287:1 
Änr KFN 2021/85 

Beslut 
 Att kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Ålakustvägen 

 

Sammanfattning 
En del av den befintliga Lillesjö väg i södra Yngsjö, som leder österut 
mot havet, behöver av utryckningstekniska skäl en egen tydlig namnsätt-
ning då vägen leder fram till två kommunala badplatser (ett hundbad och 
ett naturistbad). Vägen leder fram till en central del av den så kallade 
Ålakusten. Varför namnberedningen föreslår namnsättningen Ålakustvä-
gen. Den aktuella vägsträckan går igenom ett befintligt naturreservat. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Att kultur- och fritidsnämnden fastställer vägnamnet Ålakustvägen 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 

Protokoll namnberedningen, 2021-05-17 

Karta Ålakustvägen 

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 80 

Namnsättning av friluftsområden och 
bostadsområden i Kristianstads kommun 
Änr KFN 2021/73 

Beslut 
 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdena på Näsby 

35:47, från söder till norr, till Näsby fält, Hjärtebackes fält samt Täppe-
dungen 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter bostadsområdena på Näsby 
35:47, från söder till norr, till Granbacken och Furubacken, Oxeldungen 
samt Tvedegården 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdena på del av 
fastigheten Härlöv 50:25, från öster till väster, till Härlövs ängar, Här-
lövs backar, Härlövs våtmark samt Härlövs ängsmark 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdet på del av 
fastigheten Kristianstad 3:5, söder om Österäng till Prästaskogen 

 

Sammanfattning 
Ett antal nya friluftsområden och bostadsområden, samt ett handelsområ-
de, behöver namnsättas i Kristianstad. Totalt handlar det om tre frilufts-
områden och tre bostadsområden på Näsby, fyra friluftsområden i Härlöv 
och ett friluftsområde söder om Österäng. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdena på 
Näsby 35:47, från söder till norr, till Näsby fält, Hjärtebackes fält 
samt Täppedungen 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter bostadsområdena på 
Näsby 35:47, från söder till norr, till Granbacken och Furubac-
ken, Oxeldungen samt Tvedegården 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdena på 
del av fastigheten Härlöv 50:25, från öster till väster, till Härlövs 
ängar, Härlövs backar, Härlövs våtmark samt Härlövs ängsmark 

 Att kultur- och fritidsnämnden namnsätter friluftsområdet på del 
av fastigheten Kristianstad 3:5, söder om Österäng till Prästasko-
gen 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-25 

Protokoll namnberedningen, 2021-05-17 

Karta områden Näsby och Härlöv 

Karta friluftsområde Prästaskogen  

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 81 

Tillfällig förändring av uthyrningsprinciper på 
konstgräsplaner utifrån covid-19 
Änr KFN 2021/102 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande uthyrningsprinciper 

ska gälla vid fördelning av tränings- och matchtider på kommunala 
konstgräsplaner under perioden 15 oktober-30 november 2021: 

Prioritet 1 - RF-ansluten förening med verksamhet riktad till vuxna – 
svensk elitverksamhet som har matcher kvar i ordinarie seriespel 

1. Högsta divisionen 

2. Näst högsta divisionen 

3. Tredje högsta divisionen 

Prioritet 2 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till ungdo-
mar som spelar i en nationell fotbollsserie alternativt serie i ameri-
kansk fotboll och som har matcher kvar i ordinarie seriespel. 

Prioritet 3 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till vuxna 
som har matcher kvar i ordinarie seriespel. Högre serietillhörighet ger 
högre prioritering, räknat från fjärde divisionen och nedåt. 

Prioritet 4 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till barn och 
ungdomar som har matcher kvar i ordinarie regional fotbollsserie. Pri-
oritering sker utifrån ålder, äldre ungdomslag har högst prioritet 

 

Sammanfattning 
På grund av covid-19 har seriespelet i fotboll flyttats fram av Skånes 
Fotbollsförbund, både för ungdoms- och seniorlag. Detsamma kan även 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

gälla för amerikansk fotboll, vilket inte är klarlagt ännu. En följd av det 
är att flertalet serier pågår längre in på hösten än ett vanligt år, fram till 
och med slutet på november. Det finns ett behov av att göra avsteg från 
beslutade uthyrningsprinciper vid fördelning av tider, både vad gäller 
matcher och träningar. Anledningen till det är att prioritering av tränings- 
och matchtider  under denna period behöver ske utifrån de lag som fort-
satt är kvar i seriespel. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande uthyrningsprinciper 

ska gälla vid fördelning av tränings- och matchtider på kommunala 
konstgräsplaner under perioden 15 oktober-30 november 2021: 

Prioritet 1 - RF-ansluten förening med verksamhet riktad till vuxna – 
svensk elitverksamhet som har matcher kvar i ordinarie seriespel 

1. Högsta divisionen 

2. Näst högsta divisionen 

3. Tredje högsta divisionen 

Prioritet 2 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till ungdomar 
som spelar i en nationell fotbollsserie alternativt serie i amerikansk fot-
boll och som har matcher kvar i ordinarie seriespel. 

Prioritet 3 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till vuxna som 
har matcher kvar i ordinarie seriespel. Högre serietillhörighet ger högre 
prioritering, räknat från fjärde divisionen och nedåt. 

Prioritet 4 – RF-ansluten förening med verksamhet riktad till barn och 
ungdomar som har matcher kvar i ordinarie regional fotbollsserie. Priori-
tering sker utifrån ålder, äldre ungdomslag har högst prioritet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-06-07 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Uthyrningsprinciper i kommunala idrottsanläggningar 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 82 

Föreningsinitiativ och förslag på upplägg för att 
växla upp från mindre skateyta till skatepark i Åhus. 
Nya Åhusparken 
Änr KFN 2021/104 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Nya Åhusparkens 

förslag på upplägg för tillskapande av en skatepark i Åhus 
 Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att ha dialog med kommunledningskontoret om att ta 
fram ett förslag på nyttjanderättsavtal med Nya Åhusparken på 
den tilltänkta ytan på fastighet Åhus 3:41 

 

Sammanfattning 
Föreningen Nya Åhusparken har inkommit med en skrivelse med förslag 
om att växla upp kommunens satsning på en skateyta i Åhus, med avsikt 
att istället skapa en skatepark. Nya Åhusparken föreslår att kultur- och 
fritidsnämndens avsatta investeringsmedel om 1 miljon kronor för en 
skateyta i Åhus, finansierar markberedning och belysning på platsen 
inför anläggandet av en föreningsdriven skatepark. 

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till föreningens tilltänkta upp-
lägg, då det ger en möjlighet att tillskapa en skatepark i stället för en 
mindre skateyta. Det tilltänkta upplägget innehåller en del osäkerhetsfak-
torer vad gäller finansiering då föreningen avser söka bidragsmedel och 
sponsorer. Sammantaget innebär initiativet och förslag på upplägg en 
fördröjning av processen med att få en skateyta/skatepark på plats. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Nya Åhusparkens 
förslag på upplägg för tillskapande av en skatepark i Åhus 

 Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ha dialog med kommunledningskontoret om att ta 
fram ett förslag på nyttjanderättsavtal med Nya Åhusparken på 
den tilltänkta ytan på fastighet Åhus 3:41 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-06-09 

Nya Åhusparkens skrivelse, 2021-06-09 

Barnkonsekvensanalys 
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