
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10 

 
Plats och tid  
 

Rum 114, Rådhus Skåne, kl 14:40-16:05 

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

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

 Björn Jönsson (S) Ann Bertilsson (S) Christian Holstein (SD) 

 Björn Nordeman (SD) Jessica Kilis (M)       

                   

                   

                   
Ersättare Torvald Bennäs (L) Håkan Hellberg (S)  
              
                   
                   

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

nämndsekreterare 

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg             

                   

 Utses att justera Leif Sivtoft (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

 2021-06-10, kl 17:00, Rådhus Skåne 

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

58-60, 71 

 

 
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 
 

2021-06-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-07-01 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 58 

Remiss - Riktlinje för representation och gåvor i 
Kristianstads kommunkoncern 
Änr KFN 2021/74 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltning-

ens remissvar och gör det till sitt eget 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ny riktlinje för representation 
och gåvor för Kristianstads kommunkoncern. Riktlinjen gäller alla för-
troendevalda och anställda i Kristianstads kommuns nämnder, förvalt-
ningar och bolag och föreslås ersätta tidigare beslutade styrdokument, 
Riktlinjer för Kristianstads kommuns representation (KF 1997-10-14 § 
181), Uppvaktning vid pensionering (PN 1986-02-27) samt Policy och 
regler för Mottagande av gåvor och förmåner (KS 2006-10-18). Kultur- 
och fritidsnämnden har av KSAU fått riktlinjen för yttrande. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvalt-
ningens remissvar och gör det till sitt eget 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Riktlinje för representation och gåvor för Kristianstads kommunkoncern  
samt bilaga 1 och 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 59 

Organisationsförändring fritidsteamet, kultur- och 
fritidsförvaltningens kansli 
Änr KFN 2021/87 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningens kansli har idag ett fritidsteam som 
består av två fritidsstrateger, en friluftsstrateg och en fritidskonsulent. 
Fritidskonsulenttjänsten är en administrativ tjänst med huvudansvar för 
bokningar av fritidsanläggningar och båtplatser. Tjänsten är även en del i 
teamet vad gäller C4-lägret, bokningssystem och föreningsfrågor. Nuva-
rande tjänsteinnehavare har sagt upp sig och arbetsgivaren ser i samband 
med återbesättande ett behov av att omvandla tjänsten till en fritidsstrateg 
med bokningsansvar. Kultur- och fritidsförvaltningen har behov av för-
stärkning avseende strategiska frågor samtidigt som ett nytt bidrags- och 
bokningssystem skapar förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt 
avseende bokningar. 

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

 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget 
 Paragrafen justeras omedelbart 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Organisationsförändring, förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 60 

Avveckling av kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet i Rönnowsbadet 
Änr KFN 2021/52 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden avvecklar permanent kultur- och fritidsför-

valtningens verksamhet i Rönnowsbadet 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Rönnowsbadet, både byggnad och bassäng, är slitna och kräver en omfat-
tande samt kostsam renovering. Tekniska förvaltningen fattade utifrån 
arbetsmiljöbrister beslut om att stänga Rönnowsbadet omedelbart, från 
2021-04-01. Som en följd av detta ställdes även kultur- och fritidsför-
valtningens verksamhet i Rönnowsbadet in. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
permanent avvecklar kultur- och fritidsförvaltningens simskole- och 
uthyrningsverksamhet i Rönnowsbadet. Den verksamhet som bedrivits i 
Rönnowsbadet kommer att rymmas i Kristianstads badrike.  

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

 Kultur- och fritidsnämnden avvecklar permanent kultur- och fri-
tidsförvaltningens verksamhet i Rönnowsbadet 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-05-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tekniska förvaltningens konsekvensbeskrivning, 2021-03-30 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KFN § 71 

Remiss - Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare 
badhustomten vid Tivoliparken 
Änr KFN 2021/40 

Beslut 
 Föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat med 

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

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, 2021-02-02, föreslås att ett kallbadhus byggs på 
tidigare badhustomten vid Tivoliparken, när det nuvarande badhuset är 
borta. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 KF§57 att lämna med-
borgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och fritidsnämn-
den har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Förslagsställaren menar att ett kallbadhus skulle vara en ytterligare en 
attraktiv del av både Vattenriket och staden. Vidare att ett kallbadhus 
skulle vara ett smycke för staden, en logisk del av Vattenriket och locka 
till en tidlös och hälsosam aktivitet. Förslagsställaren refererar till att det 
fanns ett kallbadhus längre nedströms fram till slutet av 50-talet och 
lyfter att det även tidigare inkommit förslag om kallbadhus på platsen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att frågan om ett eventuellt kall-
badhus på badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. Det 
har, som förslagsställaren anför, inkommit medborgarförslag tidigare om 
kallbadhus i anslutning till samma plats. Förvaltningen ser frågan om ett 
kallbadhus i Kristianstads kommun som intressant men att det, utöver en 
bedömning av investerings- och driftskostnader samt prioritering utifrån 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-10   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

dessa, även, om aktuellt, krävs en fördjupad utredning av placering, 
vattenkvalitet och badbarhet.  

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

 Föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat 
med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlå-
tande 2021-05-05 

 Paragrafen justeras omedelbart 

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

Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare badhustomten vid Tivolipar-
ken, 2020-02-02 

Remiss Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare badhustomten vid 
Tivoliparken, KLK 2021-02-21 
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