
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 109, kl 15:15-16.30 

 
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), ej § 
97, 102 

 Björn Nordeman (SD) Kenneth Jarl (SD)  

                   

                   

                   
Ersättare Jessica Kilis (M), ej § 97, 102 Annika Carlsson (L) Torvald Bennäs (L) 
 Björn Jönsson (S) Håkan Hellberg (S) Kenneth Jarl (SD), ej § 97, 102 
                   
                   

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

nämndsekreterare 
 Maria Mera, controller             

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne  

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

95, 97, 102 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-10-20 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-11-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 95 

Taxor 2023 
Änr KFN 2022/107 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Moderaternas, Liberalernas, 

Centerpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkan-
de att ej höja taxor för 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Therese Sturesson (S) yrkar för Socialdemokraterna i Kristianstad enligt 
följande: ”den socialdemokratiska gruppen godkänner fastställande av 
taxorna med tillägg om undantag för 10% taxehöjning. Socialdemokraterna 
yrkar på en hemställan till kommunstyrelsen på 600 000 kr för att kultur- 
och fritidsförvaltningen ska kunna inrätta ett el- och krisstöd till föreningar 
med egna anläggningar istället för att höja taxorna med 10 %. I det förslag 
som förvaltningen lagt fram får de föreningar som hyr av kommunen finan-
siera el- och krisstöd till föreningar med egna anläggningar. Vi anser att det 
är orimligt att omfördela på detta sätt. Därför yrkar vi på en hemställan till 
kommunstyrelsen på de 600 000 kr som man beräknar få in med taxehöj-
ning”. 

Ordförande yrkar för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna och Sverigedemokraterna ”att ej höja taxor för 2023 i kommunala 
idrottsanläggningar för att invänta statligt stöd”. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Center-
partiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas yrkande mot 
Socialdemokraternas yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

beslutar enligt Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokra-
ternas och Sverigedemokraternas yrkande. 

Ordförande ställer Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokra-
terna och Sverigedemokraterna mot kultur- och fritidsförvaltningens 
förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Modera-
terna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokra-
ternas yrkande. 

Reservation 

Socialdemokraterna i Kristianstad reserverar sig mot beslutet enligt följan-
de: Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. Vi anser att det är orimligt att höja taxorna för en grupp för att 
fördela som krisstöd till en annan. 

Vårt förslag innebar att pengar skulle äskas genom ett tilläggsyrkande om 
hemställan till kommunstyrelsen på 600 000 kr för att möta den oro som 
föreningar med egna anläggningar har med ett besked om att vi jobbar på 
att inrätta ett el-krisstöd. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en höjning med 10% vad gäller 
taxor för kommunala idrottsanläggningar, exklusive badverksamhet. 
Anledningen är att möjliggöra ett beslut om bidrag för att hantera ökade 
elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anläggningar. 

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

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 januari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-10-06 

Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 

Yrkande från Socialdemokraterna i Kristianstad, 2022-10-20 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 
och Sverigedemokraterna, 2022-10-20 

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 97 

Remissvar - Handlingsplan för samverkan mellan 
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-
2024 
Änr KFN 2022/119 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande utifrån vad som anges i 

tjänsteutlåtandet 

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått Handlingsplan för samverkan mellan 
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-2024 för yttrande. 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att handlingsplanen i stora drag är 
ett tydligt dokument med konkreta åtgärder. För kommunen är det dock 
ytterst angeläget att det är tydligt vilken/vilka nämnder/förvaltningar som 
är ansvariga för vad i handlingsplanen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar kommentarer kring de tre aktivi-
teter som handlar om hur vi som kommun kan underlätta för idéburna 
organisationer att komma i kontakt med rätt funktion inom kommunen. 
Idéburna organisationer har en stor spännvidd med olika och spretiga 
behov. Att tydliggöra, och renodla, en väg in som kontaktväg och guid-
ning/hjälp för idéburen sektor bygger på en funktion med bred kompe-
tens inom området. Det bör hanteras och diskuteras inom medborgarcent-
rets organisation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommenterar även aktiviteten om för-
enkling av bidragshanteringssystemet, där det behöver tydliggöras vad 
man faktiskt menar med en förenkling. 

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

• Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande utifrån vad som anges 
i tjänsteutlåtandet 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-28 

Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen 
sektor 2023-2024 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-21 

 

6



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 102 

Förslag på en isyta inomhus i anslutning till Kristi-
anstads ishall 
Änr KFN 2022/88 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget som presenteras 

i förstudierapporten ”Ny isyta Kristianstad” innehållande beskrivning 
av dess innehåll samt kostnadsberäkning 

• Kultur- och fritidsnämnden anser alternativ 2 vara det mest fördelakti-
ga för framtida utveckling 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Nämndens behandling 
Yrkanden: 

Lena Ohlsson (M) yrkar efter diskussion i kultur- och fritidsnämnden att 
alternativ nr 2 är det mest fördelaktiga för framtida utveckling 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-27 att ge kultur- och fritidsnämn-
den i uppdrag att ta fram förslag på en isyta inomhus i anslutning till 
Kristianstads ishall. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess inne-
håll samt en kostnadsberäkning. Tekniska förvaltningen har, på uppdrag 
av kultur- och fritidsförvaltningen, genomfört en förstudie kring en ny 
isyta vid befintlig ishall enligt uppdraget. 

Förstudien landar i två kostnadsalternativ: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Alternativ 1   105 mkr 
Ny träningshall i enlighet med uppdrag 

Alternativ 2   112 mkr 
Ny träningshall som möjliggör framtida byggnation i plan 2 

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

• Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget som pre-
senteras i förstudierapporten ”Ny isyta Kristianstad” innehållande 
beskrivning av dess innehåll samt kostnadsberäkning 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-10-18 

Beslut i kommunstyrelsen, KS § 75, 2022-04-27 

Förstudierapport - Ny isyta Kristianstad 

Ishallen Förslag A-Bottenplan 

Ishallen Förslag A-Plan 2 

Ishallen Kristianstad utemiljö skiss 
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