
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21 

 
Plats och tid  
 

Vinterstallet, Sporren, kl 14:00-15:15 

 
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) 

 Kenneth Jarl (SD) Björn Nordeman (SD)       

                   

                   

                   
Ersättare Jessica Kilis (M) Annika Carlsson (L) Torvald Bennäs (L) 
 Håkan Hellberg (S)   
                   
                   

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

nämndsekreterare 

 Lotta von Bültzingslöwen, 
kulturstrateg Maria Mera, controller       

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

  

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

96, 98-99, 107 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-21 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 96 

Taxor 2022 
Änr KFN 2021/139 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 
1 januari 2022 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2022.  

Tivolibadet har justerat en taxa gällande hyra av varmvattenbassängen 
för övriga i kommunen; vid bokning över 300 timmar per år medges en 
mängdrabatt på 35%. Detta kan användas av verksamheter såsom baby-
sim och annan vattenaktivitet, som inte är i form av en förening. En ny 
taxa som saknats tidigare finns också tillagd gällande träning på bana för 
övriga i kommunen. Priset är satt till 85 kr per bana och timme och gäller 
samtliga badanläggningar i kommunen, d.v.s. även friluftsbaden.  

Kulturkvarteret justerar taxan för biljettförsäljning via Musik i Syds 
biljettsystem, från 500 kr till 1500 kr, 1875 kr inkl. moms. 

För övrigt föreslås inga ändringar av taxorna. Taxor för Kristianstads 
badrike hanteras i ett separat ärende.  

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 januari 2022 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Bilaga 1 – Taxor 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 98 

Ansökan om medel ur CW Olanders fond för stadens 
prydande med konstverk till återställande av 
skulpturen Blixt och dunder av Claes Hake 
Änr KFN 2021/146 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 205 000 

kronor ur CW Olanders fond för återställande av skulpturen Blixt och 
dunder av Claes Hake 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Skulpturen Blixt och dunder, med placering på Västra Boulevarden vid 
Söderportskolan, är gjord av en av Sveriges mest erkända samtida skulp-
törer Claes Hake. Skulpturen består av tre delar, ”Blixt och dunder”, 
”Bågen” och ”Torso”. Under 2019 drabbades Kristianstads kommun åter 
av konststölder. Claes Hakes verk förlorade en av tre delar, Bågen, inklu-
sive pelare. Konstkommittén fattade vid sammanträde 21-09-28 beslut att 
föreslå kultur- och fritidsnämnden att ansöka hos kommunstyrelsen om 
medel ur CW Olanders fond för att återställa Claes Hakes skulptur. I 
samband med renovering utreds annan placering för verket. 

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

• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
205 000 kronor ur CW Olanders fond för återställande av skulp-
turen Blixt och dunder av Claes Hake 

• Paragrafen justeras omedelbart 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-29 

Konstkommitténs protokoll, 2021-09-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 99 

Ansökan om medel ur CW Olanders fond samt ur 
Oscar Petterssons räntefond 12 till konstnärlig 
gestaltning längs gång- och/eller cykelbanan som 
binder samman Kristianstad innerstad och Näsby 
Änr KFN 2021/147 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 295 

000 kronor ur CW Olanders fond till konstnärlig gestaltning längs 
gång- och/eller cykelbanan som binder samman Kristianstad in-
nerstad och Näsby 

• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 6 000 
kronor ur Oscar Petterssons räntefond 12, till konstnärlig gestaltning 
längs gång- och/eller cykelbanan som binder samman Kristianstad 
innerstad och Näsby 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Med det snart färdigställda Kristianstads badrike kommer allt fler perso-
ner aktivera gång- och cykelbanan mellan innerstaden och Gamla Näsby, 
området som badriket byggs på. Sträckan är idag kantad av järnväg och 
industri och som en del av att tillföra trygghetsskapande värden i form av 
natur och kultur föreslår Kristianstads konsthall och kultur- och fritids-
förvaltningen en platsspecifik konstnärlig gestaltning för att addera mju-
ka värden och trivsel till området.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Gång- och cykelbanan är en viktig länk för en fungerande infrastruktur 
men det är också en sträcka som sänder ut starka signalvärden om vikten 
av gemenskap och enighet. 

Exakt placering för konstnärlig gestaltning får utredas ytterligare, i sam-
verkan med berörda förvaltningar. 

Konstkommittén beslutade vid sammanträde 2021-09-28 att föreslå 
kultur- och fritidsnämnden att ansöka om fondmedel enligt förslaget. 

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

• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
295 000 kronor ur CW Olanders fond till konstnärlig gestaltning 
längs gång- och/eller cykelbanan som binder samman Kristian-
stad innerstad och Näsby 

• Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 
6 000 kronor ur Oscar Petterssons räntefond 12, till konstnärlig 
gestaltning längs gång- och/eller cykelbanan som binder samman 
Kristianstad innerstad och Näsby 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-29 

Konstkommitténs protokoll, 2021-09-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 107 

Remiss - Medborgarförslag - Ändra stavningen från 
Kristianstad till Christianstad 
Änr KFN 2021/105 

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-
09-20 

• Ärendet justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
 

Protokollsanteckning 

Carl Henrik Nilsson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna i Kristianstad in 
följande protokollsanteckning:  ”Sverigedemokraterna tycker idén om att 
ändra stavningen från Kristianstad till Christianstad är intressant och 
återknyter på ett bättre sätt till stadens ursprung. 

Det är alltid trevligt när man benämner Kristianstad med Ch i inledningen, 
det ger en påminnelse om stadens danska ursprung, i tex. Christianstads-
dagarna som var en oerhört uppskattad stadsfest av både kommuninvåna-
re och turister. 

Vi tycker att man borde utreda vad kostnaden är för att kunna ta ställning 
till om en ändring av stavningen skulle kunna bli aktuell”. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, 2021-05-02, föreslås att stavningen på Kristian-
stads kommun ändras. Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-11 att 
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och 
fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för 
yttrande.  

I och med den omfattande nationella stavningsreformen 1906, då man 
gick från så kallad gammalstavning till mer ljudenlig stavning av det 
svenska språket, kom stavningen på Christianstad att ändras från Ch till 
K. Flera andra orter i Sverige fick i och med denna reform ändra sin 
stavning. Värt att notera är att detta handlade om en bred stavningsreform 
och alltså inte om att aktivt gå in och ändra stavningen på några särskilt 
utvalda orter - utan om en bred stavningsreform av det svenska språket 
som fortfarande gäller. Även Kristianopel i Blekinge, som också grunda-
des av Christian IV, fick ändra sin stavning från Ch till K vid samma tid.   

Namnberedningen ser inte att det är ekonomiskt försvarbart att efter 115 
år ändra stavningen på Kristianstads kommun från K till Ch. Stavningen 
med K är numera väl inarbetad såväl nationellt som internationellt. Att 
ändra stavning skulle påverka bland annat kommunala organisationer, 
byggnader, föreningar och statliga verk som Trafikverket, SJ, Luftfarts-
verket med flera och vara mycket kostsam. 

Namnberedningen ser inte heller att sökbarheten på nätet nödvändigtvis 
skulle stärkas bara för att stavningen ändras.  

Som en av få orter i världen som bytt statstillhörighet så har Kristianstad 
dock kvar sitt heraldiska vapen från dansk tid, utformat av stadens grun-
dare – kung Christian IV. Detta vapen används fortfarande dagligen av 
kommunen och är således en konstant och kvarvarande symbol som 
ständigt vittnar om stadens danska förflutna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

• Föreslå kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat 
med hänvisning till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlå-
tande 2021-09-20 

• Ärendet justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteutlåtande, 2021-09-20 

Medborgarförslag – Ändra stavningen från Kristianstad till Christianstad, 
2021-06-14 

Remiss – Medborgarförslag – Ändra stavningen från Kristianstad till 
Christianstad, 2021-06-14 

Beslut Kommunfullmäktige, 2021-05-11 
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