
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 310, kl 16:30-16.50 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Leif Sivtoft (S), v ordf Bengt Eriksson (SD) 

 Dick Nystrand (SD) Anders Gunnarsson (M) Mustafa Sharif (M) 

 Joyce Andersson (KD) Ann-Catrin Norfall (S) Liz Jönsson (S) 

 Jörgen Johnsson (L) Lena Holst (C)       

                   

                   

                   

Ersättare Jens Johansson (SD) Maria Hofvendahl Svensson 
(M) Charlotte Einarsson (KD) 

    
                   
                   

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

nämndsekreterare 
    

                   

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne  

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

16-18 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2023-02-02 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2023-02-02 Datum då  
anslaget tas ned 

2023-02-23 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 16 

Val av ledamöter och ersättare till konstkommittén 
Änr KFN 2022/140 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden utser följande till ledamöter i konstkommit-

tén: Dick Nystrand (SD), Lena Ohlsson (M), Leif Sivtoft (S), Lena Holst 
(C). Till ordförande utsågs Lena Ohlsson (M) 

• Kultur- och fritidsnämnden utser följande till ersättare i konstkommit-
tén: Bengt Eriksson (SD), Charlotte Einarsson (KD), Ann-Catrin Norfall 
(S) 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
Fjärde och sista ledamoten utses genom valteknisk samverkan mellan 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden utser fyra ledamöter samt tre ersättare till 
konstkommittén och utser också ordförande bland dessa. Ersättare inkal-
las då en ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträde. Kallelse 
kommer till ersättare för kännedom. För handläggning och beslut i konst-
kommittén krävs närvaro av minst tre ledamöter. 

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden med uppgift 
att hantera den offentliga kommunala konsten i Kristianstads kommun. 
Konstkommittén är ett beredande organ till kultur- och fritidsnämnden 
avseende offentlig konstnärlig gestaltning i Kristianstads kommun. Till 
konstkommittén är delegerat beslutanderätt när det gäller inköp av konst 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

till offentliga lokaler och platser i enlighet med givna budgetramar, lagen 
om offentlig upphandling, enligt riktlinjer för 1%-regeln antagna av 
Kommunfullmäktige samt enligt inköpsrutiner för inköp av ej byggnads-
anknuten konst antagna av kultur- och fritidsnämnden.  

Till konstkommittén är även delegerat beslut om prioritering vad gäller 
renovering, återställande samt eventuell destruktion av offentlig konst. 
Konstkommittén ansvarar för att den offentliga konsten görs tillgänglig 
för allmänheten. 

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

 
•  
• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-23 

Reglemente för konstkommittén 2020 

Rutiner för inköp av ej byggnadsanknuten konst 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 17 

Val av ledamöter och ersättare till namnberedning-
en 
Änr KFN 2022/147 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden utser följande till ledamöter i namnbered-

ningen: Jens Johansson (SD), Lena Ohlsson (M), Kalle Olofsson (S) 

• Kultur- och fritidsnämnden utser följande till ersättare i namnbered-
ningen: Dick Nystrand (SD), Anders Gunnarsson (M), Björn Jönsson (S) 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse tre ledamöter och tre ersättare till 
namnberedningen. Ingen ordförande utses bland dessa. Ersättare inkallas 
då en ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträde. 

Namnberedningen är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- 
och fritidsnämnden fattar beslut i namnfrågor rörande bl a gatu-, väg- och 
platsnamn. Namnberedningen är ett beredande organ, som är sammansatt 
av tre ledamöter från kultur- och fritidsnämnden samt adjungerade tjäns-
tepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. 

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

•  
• Paragrafen justeras omedelbart 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-23 

Reglemente namnberedningen 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 18 

Val av ledamot till Integrationsrådet 
Änr KFN 2022/142 

Beslut 
 

• Kultur- och fritidsnämnden utser följande till ledamot i Integra-
tionsrådet: Lena Ohlsson (M) 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot till Kristianstads 
kommuns integrationsråd för mandatperioden 2023-2026. Rådet sam-
manträder fyra gånger per år. Arbete- och välfärdsnämnden är samman-
kallande. 

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

•  
• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-23 

Reglemente Integrationsrådet, 2015 
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