
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen, Rådhus Skåne, kl 13:00-15.45 

 
Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Monica Roos (M) 

 Jörgen Johnsson (L) Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD) 

 Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Christian Holstein (SD) Kenneth Jarl (SD)       

                   

                   

                   
Ersättare Jessica Kilis (M) Annika Carlsson (L) Björn Jönsson (S) 
                   
                   
                   

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

nämndsekreterare 

 Jonna Sjöberg, HR-specialist Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller 

  Johan Jönsson, 
verksamhetschef KFGF 

Peter Isacson, ordförande 
KFGF 

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

 2021-09-21, Kl 14.15, Rådhus Skåne 

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

83-92 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Therese Sturesson (S)         

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2021-09-16 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-09-21 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-10-12 

Förvaringsplats 
för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 83 

Information 
Änr KFN 2021/109 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
      

Kultur- och fritidsförvaltningens information 
Controller Maria Mera redovisade ekonomisk uppföljning 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om Kulturgalan 2021 

Verksamhetschef Johan Jönsson och ordförande Peter Isacson berättade 
om Kristianstads Fritidsgårdsforums verksamhet 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 84 

Delgivningar 
Änr KFN 2021/110 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2021-05-26---2021-09-02 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2021-05-26---2021-09-02 

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

perioden 2021-05-26---2021-09-02 till handlingarna 

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

Avtal för kompetensutveckling av personal inför organisationsförändring 
i badverksamheten 

Beslut KS 2021-05-26, Fördelning av medel avsatta för insatser med 
anledning av pandemin 

Folkbildningsrådets samlade bedömning av folkbildningens betydelse för 
samhället 2020 

Månadsrapport Kristianstads badrike, maj 2021 

Månadsrapport Kristianstads badrike, juni 2021 

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Månadsrapport Kristianstads badrike, augusti 2021 

Skrivelse från Studieförbunden i samverkan angående bidragen till studi-
eförbund i kommuner och regioner, 2021-06-15 

Konsekvensanalys av beslutad besparing för studieförbundens verksam-
het i Kristianstads kommun, Studieförbundens samverkansorgan Skåne 
NordOst, 2021-07-08 

Verksamhetsberättelse om arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020 

Planeringsförutsättningar för Kristianstads kommun 2022 

Beslut KS 2021-06-23, Planeringsförutsättningar för Kristianstads kom-
mun 2022 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden juli 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning avseende medarbetare, juli 
2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 85 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2021/111 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-05-26---2021-09-02 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2021-05-26---2021-09-02 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-05-26---2021-09-02 till hand-
lingarna 

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

Redovisning av delegeringsbeslut för kultur- och fritidsnämnden, sep-
tember 2021 

Beslut om förändrad användning av projektbidrag för Skånska Operan 
2021 

Beslut om 10 000 kronor i projektbidrag till föreningen Some Band för 
tre sommarjazzkonserter på Kulturhuset Aoseum 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslut om 50 000 kronor i projektbidrag till Fjälkestads Ridklubb för att 
kunna genomföra två nationella tävlingar 2021 

Beslut om 5 000 kronor i projektbidrag till Huaröd Byalag för en familje-
föreställning på Byahuset i Huaröd i Huaröd, sommaren 2021 

Beslut om 20 000 kronor i projektbidrag till CM´s Lantliv för musikfesti-
val i Rinkaby 

Beslut samråd detaljplan för Yllefabriken 20 i Kristianstad 

Beslut om att förlänga stängning av Kulturhuset Barbacka för allmänhe-
ten t o m 210930 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 86 

Delårsbokslut 2021 
Änr KFN 2021/127 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delårsbokslut för 

2021 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till delårsbokslut per 
31/8 2021. Delårsbokslutet innehåller en textredovisning med måluppfyl-
lelse samt en uppföljning av styrkortet. 

Den ekonomiska redovisningen pekar sammantaget på ett minusresultat 
med 4,1 mkr, ett underskott på grund av minskade intäkter med anled-
ning av pandemin. Stängning av Tivolibadet och avbokningar i anlägg-
ningar innebär ett kännbart intäktsbortfall. Minusresultat balanseras 
något genom minskade kostnader bland annat för inställda arrangemang. 

Prognos gällande investeringsbudget pekar på en genomförandegrad på 
73 %.  

Uppföljningen av styrkortet visar rött för besökstal, publikmängd och 
utlåningssiffror, utifrån stark påverkan av pågående pandemi. Även antal 
deltagare i lägerverksamhet och antal deltagartillfällen aktivitetsstöd 
hamnar på rött. Prognosen pekar mot grönt för deltagande i Barbackas 
kursverksamhet, pågående arbete inom friluftsliv, satsning på meröppet 
bibliotek och Digidel Kristianstad. Gult är prognosen för deltagande i 
Kulturnyckeln och aktiviteter inom äldreomsorgen. 

Frisktalet och sjukfrånvaro pekar mot gult under medarbetarperspektivet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delårsbokslut 

för 2021 

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

Delårsbokslut KFN 2021 med styrkort 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 87 

Remiss ny pensionsriktlinje 
Änr KFN 2021/106 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritids-

förvaltningens remissvar med undantag för sista stycket i tjänstutlå-
tande - Möjlighet till inkomstförstärkning för medarbetare efter 65 års 
ålder som lyfts bort 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Leif Sivtoft (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att det sista 
stycket i tjänsteutlåtandet - Möjlighet till inkomstförstärkning för medarbe-
tare efter 65 års ålder, lyfts bort från beslutet 

Lena Ohlsson (M) instämmer för den borgerliga gruppen i den socialdemo-
kratiska gruppens yrkande 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer den socialdemokratiska gruppens 
yrkande mot kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt den socialdemokratiska 
gruppens yrkande 

 

Sammanfattning/Ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ny riktlinje för tjänstepension. 
Den ersätter tidigare pensionspolicy antagen av kommunstyrelsen 2008-
05-21. Riktlinjen gäller för medarbetare i Kristianstads kommun. Kultur- 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

och fritidsnämnden har fått riktlinjen för yttrande från kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ny riktlinje tjänstepension som 
ska ersätta tidigare antagen pensionspolicy. Nuvarande Pensionspolicy är 
från 2008-05-21, den innehåller reglering om vad som gäller i vissa 
specifika tjänstepensionsfrågor. Policyn reglerar även i vissa delar pen-
sion till förtroendevalda politiker, vilket är ersatt av ett politiskt beslut 
om att anta OPF-KL18, pension och omställning, 2014 och 2018.  Sedan 
den nuvarande policy beslutades har en rad förändringar skett. Kommun-
ledningskontoret har skrivit fram ett förslag på ny riktlinje för tjänstepen-
sion. Riktlinjen består av flera delar; generell information kring tjänste-
pension, vilka lokala förutsättningar som ska gälla i specifika frågor inom 
ramarna för de möjligheter som tjänstepensionsavtalen ger samt reglering 
kring möjligheter som arbetsgivaren ger utöver det som regleras i kollek-
tivavtal. Riktlinjen föreslås även ha bilagor, en bilaga som informera om 
hur tjänstepensionen tryggas, en bilaga om hur information sker till 
medarbetare om deras tjänstepension samt handläggningsrutiner som ger 
mer praktiskt information till medarbetare och chefer. 

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar följande kommentarer: 

Det är positivt att policyn omdanas till en riktlinje eftersom det tydliggör 
vad det är. Det är också positivt att riktlinjen är stringent hållen och med 
bilagor, för att smidigare kunna inlemma förändringar som kommer, t ex 
ändrad LAS-ålder.  

Under rubriken Minskad sysselsättningsgrad för medarbetaren, bibehål-
len tjänstepensionsintjänande föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 
den lägsta sysselsättningsgraden efter reglering ska vara 50 procent som 
tidigare. Förvaltningen ser det som angeläget att den möjligheten finns 
kvar.  

Under rubriken Möjlighet till inkomstförstärkning för medarbetare efter 
65 års ålder föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att det ska vara chef 
som i förekommande fall erbjuder detta istället för att det är något som 
medarbetare själva kan ansöka om. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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, 2021-08-24 

Förslag till riktlinje tjänstepension 

KSPU beslut 2021-06-14 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2021-05-27 

Pensionspolicy Kristianstads kommun 2008-05-21 
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Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 88 

Ansökan om extra projektbidrag för Alice i 
Underlandet hösten 2021. Underhållningspatrullen 
ekonomisk förening 
Änr KFN 2021/131 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett extra projektbidrag 75 000 

kronor till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för kostnader i 
samband med upprätthållandet av rådande publikrestriktioner för Co-
vid-19 vid uppsättningen av musikalen Alice i Underlandet på Kristian-
stads teater hösten 2021 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

 

Sammanfattning 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening, med regissören Ola Hör-
ling och producenten Åsa Jensen, ansöker om extra projektbidrag om 
75 000 kronor för uppsättningen av musikal Alice i Underlandet på 
Kristianstadsteater hösten 2021. Projektbidraget avser täcka intäktsbort-
fall kopplat de anpassningar som krävs för att upprätthålla rådande re-
striktioner för publika arrangemang.  

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

• Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett extra projektbidrag 75 000 
kronor till Underhållningspatrullen ekonomisk förening för kost-
nader i samband med upprätthållandet av rådande publikrestrik-
tioner för Covid-19 vid uppsättningen av musikalen Alice i Un-
derlandet på Kristianstads teater hösten 2021 
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• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-25 

Ansökan om extra projektbidrag för Alice i Underlandet hösten 2021, 
Underhållningspatrullen ekonomisk förening  
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KFN § 89 

Ansökan om arrangörsstöd för konsertserie på 
Kulturhuset Aoseum höst 2021. Föreningen 
Aoseums Vänner 
Änr KFN 2021/134 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Aoseums Vänner 45 

000 kronor i arrangörsstöd för konsertverksamhet i Kulturhuset Aose-
um hösten 2021 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag Kultur  

 

Sammanfattning 
Föreningen Aoseums Vänner arbetar aktivt för Kulturhuset Aoseum som 
kulturell mötesplats i Åhus genom att ge ett varierat programutbud. 
Under merparten av pandemin har verksamheten varit vilande. Med nya 
publikrestriktioner ser föreningen nu möjlighet att återstarta verksamhe-
ten, dock genom att kunna erbjuda 70 av normalt 130 platser vilket med-
för begränsad biljettintäkt. Föreningen Aoseums Vänner ansöker om 
45 000 kronor i arrangörsstöd för sin konsertverksamhet hösten 2021. 
Kostnad för övrig programverksamhet täcks av biljettintäkt. 

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

• Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Aoseums Vänner 
45 000 kronor i arrangörsstöd för konsertverksamhet i Kulturhu-
set Aoseum hösten 2021 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag Kultur  
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-26 

Ansökan om arrangörsstöd, Föreningen Aoseums Vänner, 2021-08-26  

Program hösten 2021, Föreningen Aoseums Vänner  
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KFN § 90 

Kulturpris 2021 
Änr KFN 2021/71 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommun kultur-

pris 2021 på 50 000 kronor tilldelas Maria Börjesson med motivering-
en: 

Ur leran - med vatten och eld som redskap - ges hennes kreativitet form 
och omvandlas med handens hjälp till skulpturer och konstnärliga 
bruksföremål. I över 40 år har hon verkat som konstnär med Kristian-
stad som utgångspunkt; i sin ateljé, som engagerad konstnär i det loka-
la konst- och kulturlivet och som drivkraft i ÖSKG, Östra Skånes konst-
närsgrupp, där hon i slutet av 1970-talet tog Påsk-rundan till Kristian-
stad. Hon har årligen, i samband med ÖSKG konstrundor, öppnat sin 
ateljé för besök och genom åren mött tusentals besökare. 2020 och 
2021 ställde pandemin in den traditionella konstrundan och årets kul-
turpristagare ställde istället om. Hon tog, tillsammans med sin partner i 
konstnärsduon, initiativet till en konstrunda med bred representation 
av konstnärer, för att från skyltfönstren i centrala Kristianstad möta sin 
publik.  

Hennes konst uppmärksammas i utställningssammanhang i Sverige, i 
Europa och mer fjärran i Bahrain, Kuwait, Dubai, Japan och i USA och 
hon är representerad i såväl kommunala som regionala konstsamling-
ar. Årets kulturpristagare är välkänd för sina keramiska skulpturala 
fåglar, där hägern blivit ett signum och en del av hennes liv.  

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Kristianstads kommuns kulturpris 
2021 till konstnären, keramikern och skulptören Maria Börjesson. 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kristianstads kommuns kul-
turpris. Kulturpriset, som instiftades 1964, tilldelas någon som har utfört 
värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller 
utövar sin verksamhet i Kristianstads kommun. 

Utdelning av kulturpris 2021 sker i samband med Kulturgalan, den 12 
november 2021. Prissumman är 50 000 kronor. 

Från allmänheten har inkommit följande förslag till mottagande av kul-
turpris 2021: Jörgen Nilsson, Martin Sventorp, Tina Lundgren, Anna-
Lena Aagardh Tweetman, Mikael Nydahl, Jenny Edvardsson, Maud 
Ingela Cederlöw, Maria Börjesson, Mari Larsson, Suzanne Mortensen, 
Håkan Berg. 

 

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

• Utse kulturpristagare 2021 
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

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

Nomineringar Kulturpris 2021 

Tidigare Kulturpristagare  
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KFN § 91 

Kulturstipendium 2021 
Änr KFN 2021/72 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads kommuns kul-

turstipendium 2021 på 25 000 kronor tilldelas Vera Kronbäck med mo-
tiveringen: 

2021 års kulturstipendium tilldelas en ung artist som med sin sångröst 
och scennärvaro tagit en självklar plats på olika scener i Kristianstads 
kommun. Glädjen i att uttrycka sig genom sång har funnits med henne 
sedan tidig barndom och som elvaåring gjorde hon debut i Underhåll-
ningspatrullens uppsättning av musikalen Annie. Hon har sedan dess 
tillhört ensemblen i flera olika musikaluppsättningar på Kristianstads 
Teater, bland annat i succén Chess. På Spelplats Vinbäcken har hon 
medverkat i sommarteateruppsättningarna Jeppe på berget och Det vå-
ras för revisorn. 

2020 tog hon studenten vid Lunds dans- och musikalgymnasium och 
studerade därefter ett år i London på ”ArtsEd ”The Art Educational 
School of Music and Theatre. Hösten 2021 fortsätter hon sina musik-
studier vid Calle Flygare Teaterskola i Stockholm för att till hösten 
2022 söka in till Högskolan för scen och musik i Göteborg.  

Årets kulturstipendiat drömmer om ett liv som sångerska och musi-
kalartist och satsar stenhårt och målmedvetet för att nå sitt mål – och 
uppfylla sin dröm.  

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Kristianstads kommun Kultursti-
pendium 2021 till Vera Kronbäck 

• Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kristianstads kommun kul-
turstipendium. Kulturstipendiet som instiftades 1976, delas ut till yngre, 
lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som 
bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet. 

Utdelning av kulturstipendium 2021 sker i samband med Kulturgalan, 
den 12 november 2021. Stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor.  

Följande ansökningar/förslag på personer om mottagare av kulturstipen-
diet har inkommit: Anton Hansson, Timmy Persson, André Nordström, 
Jörgen Nilsson, Vera Kronbäck, Andreas Jacobson, Therese Thorgren, 
Mari Larsson. 

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

• Utse kulturstipendiat 2021 
• Paragrafen förklaras för omedelbart justerad  

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

Nomineringar kulturstipendium 2021 

Tidigare kulturstipendiater  
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KFN § 92 

Medborgarförslag - Utöka hundbadplatsen vid 
Vantamansvägen 
Änr KFN 2020/128 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med 

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

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-08-18, föreslås att nuvarande 
hundbadplats vid Vantamansvägen utökas på längden söderut och också 
att den breddas. Medborgaren anför vidare att hundbadplatsen är överfull, 
vilket gör att hundägare och hundar tvingas att vistas utanför hundbad-
området. Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15, KF §161, att över-
lämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kristianstads kommun har cirka 11 000 registrerade hundar, enligt sta-
tistik från Jordbruksverket. Det innebär att ungefär var nionde Kristian-
stadsbo äger en hund. Kommunen har cirka 2,5 mil lång kust och 29 
insjöar. I dagsläget finns det två kommunala hundbad, vid Vantamansvä-
gen och vid Gropahålet, sammanlagd sträckning är 200 meter.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan se behovet av en utökning av hund-
badplatser utifrån antal hundar i kommunen och att det är ett högt tryck 
på befintliga hundbadplatser.  

Då anläggande av hundbad bygger på rådighet över markinnehav behövs 
dock en vidare utredning tillsammans med kommunens markförvaltare 
kring om, och i så fall var, kommunen har tillgång till strandytor som 
lämpar sig för hundbad.  
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Att, som förslagsställaren föreslår, utöka hundbadplatsen vid Vanta-
mansvägen bedömer förvaltningen inte är möjligt. Denna badplats har ett 
mycket högt tryck av besökare redan idag, vilket också innebär att bad-
platsens parkeringsplatser ofta är mer än fullbelagda. 

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, 2020-08-18 

Beslut i Kommunfullmäktige, 2020-09-15 
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