
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne, rum 109, kl 16:30-16.50 

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

 Jörgen Johnsson (L) Camilla Ottosson (KD Leif Sivtoft (S) 

 Ann Bertilsson (S) Carl Henrik Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) 

 Torvald Bennäs (L)        

                   

                   

                   
Ersättare Jessica Kilis (M) Björn Jönsson (S) Kenneth Jarl (SD) 
                   
                   
                   

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

nämndsekreterare 
                   

                   

 Utses att justera Therese Sturesson (S)         

Justeringens 
tid och plats 

 

  

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

103 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2022-11-08 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-11-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-12-01 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Peter Rosengren 

 
Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-08  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 103 

Taxor 2023 
Änr KFN 2022/107 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslut 2022-10-20, KFN § 95 

Taxor 2023 

• Godkänna fastställande av taxor för 2023, med tillägget om undantag 
av 10% taxehöjning i kommunala idrottsanläggningar, för att invänta 
statligt stöd 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde att gälla från 1 januari 2023 

• Paragrafen justeras omedelbart 

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”. 

Protokollsanteckning 

Jörgen Johnsson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi i Liberalerna är helt överens med övriga partier om att en 10 % taxe-
höjning för föreningar som hyr i kommunala anläggningar för att kompen-
sera föreningar med egna anläggningar med ökade kostnader innebär att 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

man tar från en grupp och ger till en annan. Konsekvensen kan bli att det 
blir dyrare för ungdomar att utöva sin idrott. För att lösa detta och skapa 
ekonomiskt utrymme för föreningarna har Liberalerna och Centern lagt ett 
initiativärende i kommunstyrelsen som bland annat handlar om bidrag för 
att kompensera ökade kostnader. Vi hoppas nu att det nya styret kommer 
att bereda och tillstyrka detta initiativärendet”. 

Nämndens behandling 
Yrkande 

Vice ordförande Therese Sturesson (S) yrkar för Socialdemokraterna i 
Kristianstad i ett tilläggsyrkande enligt följande: ”den socialdemokratiska 
gruppen godkänner fastställande av taxorna med tillägg om undantag för 
10% taxehöjning. Socialdemokraterna yrkar på en hemställan till kommun-
styrelsen 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 finansiera 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 taxehöjning”. 

Ordförande Lena Ohlsson (M) yrkar i ett tilläggsyrkande för Moderaterna, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ”att godkänna 
fastställande av taxor för 2023, med tillägget om undantag av 10% taxehöj-
ning i kommunala idrottsanläggningar, för att invänta statligt stöd”. 

Beslutsgång 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Kristde-
mokraternas och Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot Socialdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslu-
tar enligt Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Sverigede-
mokraternas yrkande. 

Ordförande Lena Ohlsson (M) ställer Moderaternas, Liberalernas, Kristde-
mokraternas och Sverigedemokraternas tilläggsyrkande mot kultur- och 
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fritidsförvaltnings förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämn-
den antar tilläggsyrkandet. 

 

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%. 

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 upphäver beslut 2022-10-20, KFN § 
95 Taxor 2023  

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

• Paragrafen justeras omedelbart 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-11-02 

Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20, KFN § 95 Taxor 2023 

Yrkande från Socialdemokraterna, 2022-11-08 

Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna, 2022-11-08 

Barnkonsekvensanalys 
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