
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21 

 
Plats och tid  
 

Vinterstallet, Sporren, kl 13:00-15:15 

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

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

 Leif Sivtoft (SD) 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 

93-107 

 

 
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 
 

2021-10-28 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 93 

Information 
Änr KFN 2021/143 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 
      

Kultur- och fritidsförvaltningens information 
Controller Maria Mera redovisade ekonomisk uppföljning 

Förvaltningschef Ulrika Cedell och fritidsstrateg Lars Jennfors informerade 
om implementering av strategisk färdplan 

Fritidsstrateg Lars Jennfors informerade om extra bidrag från kommunsty-
relsen 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om organisationsöversyn 

Kulturstrateg Lotta von Bültzingslöwen informerade om kontaktgrupper 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om föreställningen Alice i 
underlandet på Kristianstad teater 

Förvaltningschef Ulrika Cedell informerade om Kulturgalan 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 94 

Delgivningar 
Änr KFN 2021/144 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningar avseende 

perioden 2021-09-03---2021-10-05 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2021-09-03---2021-10-05 

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

perioden 2021-09-03---2021-10-05 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-10-05 

Månadsrapport Kristianstads Badrike, september 2021 

Beslut KF 2021-09-14 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning avseende medarbetare, 
augusti 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Fördelning av stöd från Region Skånes kulturförvaltning till kommun-
samverkansprojekt i Skåne 2021. Region Skånes kulturförvaltning 

Fördelning av stöd från Region Skånes kulturförvaltning till kommun-
samverkansprojekt i Skåne 2021, beslutsbilaga 1a. Region Skånes kultur-
förvaltning 

Musik i Syds roll i Kristianstad 

Information från Musik i Syd, maj 2021 

Statistik för 2019 från Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum 

Statistik från Musik i Syd över konserter och aktiviteter för barn och 
unga i Skåne under 2019 

Statistik för Kulturkvarteret år 2019 

Kommentar till statistiken för Kulturkvarteret år 2019  

Protokoll namnberedningen, 2021-09-27 

Protokoll konstkommittén, 2021-09-28 

Avtal om organisationsöversyn av kultur- och fritidsförvaltningen 

Avtal Nexbib AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 95 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KFN 2021/145 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-09-03---2021-10-05 till handling-
arna 

 

Sammanfattning 
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt 
förteckning 2021-09-03---2021-10-05 

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

ringsbeslut avseende perioden 2021-09-03---2021-10-05 till hand-
lingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-10-05 

Redovisning av delegeringsbeslut för kultur- och fritidsnämnden, oktober 
2021 

Beslut om 10 000 kronor i projektbidrag för Konst och Konsert 2021. 
Föreningen Mitt i Maglehem 

Beslut om 24 000 kronor i projektbidrag till föreningen Blue Bird 
jazzclub för konsert med Suranjana Gosh höst 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslut om 15 000 kronor i projektbidrag till Kristianstad Stadsmusikkår 
för konsert ”South of the Rio Grande” 9 oktober 2021 
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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 § 97 

Redovisning intern kontroll 2021 
Änr KFN 2021/129 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2021 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av den interna 
kontrollen för 2021. Den interna kontrollen har genomförts enligt intern 
kontrollplan fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22, KFN 
2021/58. De två områden som har granskats har varit följande: 

1. Attestbehörigheter 

2. Bidrag studieförbund 

Ett av granskningsområdena har varit kommungemensamt och ett för-
valtningsspecifikt. Förvaltningen redovisar även sammanfattning och 
resultat för den interna kontrollen samt en självskattning över hur arbetet 
med den interna kontrollen bedrivs. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon-

troll för 2021 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-23 

Bilaga 1 - Rapport attestbehörigheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Bilaga 2 - Rapport studieförbund 

Bilaga 3 - Bidragsregler studieförbund 

Bilaga 4 – Statsbidragsberättigade studieförbund 

Bilaga 5 - Villkor för statsbidrag till studieförbund 

Bilaga 6 – Folkbildningsrådets rapport 

Bilaga 7 - KFN årsrapport intern kontroll 2021 
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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 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 in-
nerstad och Näsby 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
 

Bifall 

Lena Holst (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

 

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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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.  

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 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 100 

Ansökan om projektbidrag för genomförande av 
olika aktiviteter 2021. Samen Förening 
Änr KFN 2021/148 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Samen Förening projektbidrag 

för genomförande av aktiviteterna 

 

Sammanfattning 
Samen Förening ansöker om 79 000 kronor i projektbidrag för genomfö-
rande av olika aktiviteter såsom bland annat pyssel, måleri och fysiska 
aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att  aktivi-
teterna som föreningen ansöker om projektbidrag för är ordinarie verk-
samhet. Utifrån det har förvaltningen varit i kontakt med Samen Förening 
för att berätta om möjligheten att i stället ansöka om kommunalt aktivi-
tetsstöd, för den del av verksamheten som vänder sig till åldern 7-20 år. 
Förvaltningen föreslår utifrån det ett avslag på ansökan. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte Samen Förening projektbi-

drag för genomförande av aktiviteterna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-27 

Samen Förenings ansökan, 2021-06-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 101 

Ansökan om projektbidrag för produktionsåterstart 
2021 av Phantom of the Opera på Kristianstad 
teater våren 2022. Kronan AB, Emil Sigfridsson 
Änr KFN 2021/156 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag om 200 000 kronor 

till Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson för produktionsåterstart 
2021 av Phantom of the Opera på Kristianstads teater 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

 

Sammanfattning 
Kronan Kristianstad AB med producent Emil Sigfridsson ansöker om 
200 000 kronor i projektbidrag för återstart av produktionen av Phantom 
of the Opera på Kristianstads teater. Projektbidraget avser täcka kostna-
der för produktionsuppstart hösten 2021 samt kostnader vad gäller initia-
la extra insatser för publikarbete utifrån pandemin och återstart för kul-
turlivet.  

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

• Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag om 200 000 
kronor till Kronan Kristianstad AB, Emil Sigfridsson för produk-
tionsåterstart 2021 av Phantom of the Opera på Kristianstads tea-
ter 

• Pengarna tas från verksamhet 353, bidrag kulturföreningar 

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-10-04 

Ansökan om projektbidrag för Phantom of the Opera höst 2021, 2021-10-
03 

Projektbeskrivning för Phantom of the Opera 2022, 2021-10-03 

Produktionskostnad för Phantom of the Opera höst 2021, 2021-10-03 

Ekonomisk sammanställning Phantom of the Opera 2020, 2020-09-25 

Skrivelse angående Phantom of the Opera 2020, Kronan Kristianstad AB, 
2020-09-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 102 

Medborgarförslag - Utegym i parken framför 
högskolan 
Änr KFN 2021/119 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2021-04-29 föreslås att ett utegym 
anläggs i parken framför högskolan. Kommunfullmäktige beslutade 
2021-06-16 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att det finns ett utegym i parken mellan Näsby 
och Gamlegården, men det är inte anpassat för vanliga motionärer utan 
mer för elitmotionärer eller barn som klättrar. Ett utegym likt det vid 
Österäng är det som efterfrågas samt att det även tillförs belysning, bän-
kar och grillplatser. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på placering av ett utegym 
någonstans på Näsby och föreslår att kultur- och fritidsnämnden priorite-
rar det i framtida investeringsbudget. Exakt placering får dock utredas 
vidare tillsammans med andra berörda förvaltningar inom Kristianstads 
kommun. 

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

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-10 

Medborgarförslag, 2021-04-29 

Beslutet i Kommunfullmäktige, 2021-06-16 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 103 

Medborgarförslag - Utegym vid Näsbyfält eller 
Hjärtebacke 
Änr KFN 2021/68 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2021-03-07 föreslås att ett utegym 
anläggs vid Näsby fält eller Hjärtebacke. Kommunfullmäktige beslutade 
2021-04-14 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att ett utegym hade varit ett plus för alla de som 
motionerar och kanske även att det skulle locka andra personer att röra på 
sig utomhus. Mittemot Lingenässkolan finns en gammal lekplats som 
ingen använder, vilket förslagsställaren tycker hade varit en bra plats för 
ett utegym. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på placering av ett utegym 
någonstans på Näsby och föreslår att kultur- och fritidsnämnden priorite-
rar det i framtida investeringsbudget. Exakt placering får dock utredas 
vidare tillsammans med andra berörda förvaltningar inom Kristianstads 
kommun. 

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

Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-10 

Medborgarförslag, 2021-03-07 

Beslutet i Kommunfullmäktige, 2021-04-14 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 104 

Medborgarförslag - Utegym vid nya badhuset på 
Näsby 
Änr KFN 2020/127 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-06-23 föreslås att ett utegym 
anläggs i närområdet till det nya badhuset. Kommunfullmäktige besluta-
de 2020-09-15 att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritids-
nämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att placeringen är bra med tanke på att det kan 
användas av studenter och motionssimmare. Dessutom finns i området 
otaliga kilometer av vandrings- och löpslingor. Ett utegym som komple-
ment till badhus och ett padelcenter skulle göra området till ett stort 
friskvårdscentrum. Vidare anger förslagsställaren att ett par bord och 
bänkar skulle göra platsen till en mötespunkt för de som samlas för ge-
mensamma aktiviteter. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på placering av ett utegym 
någonstans på Näsby, där förslaget i anslutning till Kristianstads badrike 
kan vara ett bra alternativ. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritids-
nämnden prioriterar det i framtida investeringsbudget. Exakt placering 
får dock utredas vidare tillsammans med andra berörda förvaltningar 
inom Kristianstads kommun. 

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 anser medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-10 

Medborgarförslag, 2020-06-23 

Beslutet i Kommunfullmäktige, 2020-09-15 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 105 

Medborgarförslag - Utegym i Åhusparken 
Änr KFN 2020/163 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2020-10-16 föreslås att ett utegym 
anläggs i Åhusparken. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-10 att 
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att ett utegym främjar hälsan och det är bra med 
utegym som är tillgängliga för allmänheten. 

Kultur- och fritidsnämnden har avsatta medel för att anlägga ett utegym i 
Åhus och den tilltänkta placeringen är i Åhusparken. Arbetet för att 
anlägga utegymmet pågår. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-08 

Medborgarförslag, 2020-10-16 

Beslutet i Kommunfullmäktige, 2020-11-10 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 106 

Medborgarförslag - Utegym i anslutning till 
motionsslingan vid Täppetleden-Vannebergavägen 
Änr KFN 2021/121 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit 2021-05-25 föreslås att ett enkelt 
utegym anläggs i anslutning till motionsslingan vid Täppetleden-
Vannebergavägen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-16 att över-
lämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Förslagsställaren uppger att utegymmet kan bestå av några enkla statio-
ner byggda av träbalkar och järnrör som är lätta att byta ut vid eventuell 
skadegörelse. Vidare uppger förslagsställaren att det idag finns många 
människor som inte har råd med ett gymkort. Det finns också gott om 
plats att anlägga utegym vid motionsslingan. 

Kultur- och fritidsnämnden har senaste tiden fått in ett flertal medborgar-
förslag gällande utegym i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
positivt på att successivt etablera utegym i olika delar av Kristianstads 
kommun. Utifrån kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget är det i 
nuläget inte möjligt att anlägga utegym vid Täppetleden-
Vannebergavägen. Däremot pågår ett arbete för att anlägga ett utegym i 
Åhusparken. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-21   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-09-07 

Medborgarförslag, 2021-05-25 

Beslutet i Kommunfullmäktige, 2021-06-16 
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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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